
بنك أبوظبي التجاري
التقرير السنوي لعام 2006



بنك ابوظبي التجاري، البنك الذي ينظر إىل تحديات املستقبل 

بعني ثاقبة ورؤية تقدمية مع املبادرة اىل دراسة التوجهات 

املرصفية املستقبلية مبا يلبي كافة احتياجات املجتمع.



كانت املصارف سابقاً مجرد “مؤسسات أعامل تحتفظ بالودائع العامة وتديرها من خالل نقل 

أموال املودعني حسب طلبهم و استخدام هذه األموال يف عمليات القروض ورشاء األسهم 

وتحصيل األرباح عندما تتجاوز فوائد االستثامرات قيمة الفوائد املدفوعة للمودعني”.

أما اآلن فقد تشعبت وتطورت األعامل املرصفية شأنها شأن الحضارات التي تتطور عرب الزمن، 

حيث صار إطار العمل البسيط أكرث تقدما مع ظهور آفاق جديدة للعمل املرصيف. كام أصبحت 

الكفاءة العالية للموظفني والتقنية املتطورة وبناء العالقات الوطيدة مع العمالء من أهم 

املستلزمات اليومية للعمل املرصيف. 

رؤيتنا .مستقبلكم. 



صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة



صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي
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22,0��15,651إجمالي األصول

16,99611,480القروض والسلفيات، صافي

2,�402,2�0مبالغ مستحقة من البنوك

2,5�32,344الحقوق )أرباح مستحقة(

�2,1�01,64مبالغ مستحقة للبنوك

11,8509,240ودائع العمالء

4,5222,110قروض قصيرة ومتوسطة األجل

19%16%نسبة رأس المال/ األصول

20%�1%نسبة رأس المال/ القروض

205140مصاريف العمليات

585523صافي األرباح

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

رسالتنا

يتطلع البنك إىل بناء عالقة راسخة ودامئة مع عمالئه من خالل مراعاة احتياجاتهم 

الفردية وتقديم منتجات متميزة وخدمات ذات مستوى عايل.

رؤيتنا

تكمن رؤيتنا يف أن يكون البنك هو الخيار األول لدى العمالء يف دولة اإلمارات عن 

طريق التجديد واالبتكار املستمر والتنظيم املايل الناجح واكتساب ثقة واحرتام كل من 

عمالئنا ومنافسينا ومجتمع األعامل عىل حد سواء.

 8   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء مجلس اإلدارة

 9   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير رئيس مجلس اإلدارة

 12   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقوال أعضاء مجلس اإلدارة

20   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير الرئيس التنفيذي

3�   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير مدققي الحسابات

38   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امليزانية العمومية

39   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان  الدخل

40   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان التغريات يف حقوق املساهمني

42   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان التدفقات النقدية

43   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إيضاحات البيانات املالية

�5   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دليل اإلدارة 

�6   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دليل املبنى الرئييس والفروع



سعيد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة التنفيذية

عضو لجنة التعويضات

راشد حميد املزروعي
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التدقيق 

عبد الله خليل املطوع
عضو مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية

مايكل كارابييت
عضو مجلس اإلدارة

محمد درويش محمد الخوري
عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس لجنة التدقيق 

س اإلدارة
مجل

حمد سعيد محمد البادي
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التحصيل

عضو لجنة التدقيق

عضو لجنة املوارد البرشية

محمد سلطان غنوم الهاميل
عضو مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة التحصيل

رئيس لجنة املوارد البرشية

عامر عبد الجليل الفهيم
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة التدقيق

نائب رئيس لجنة التحصيل

جون بول فيالن
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التعويضات
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اإلخوة املساهمون الكرام

توجت جهودنا خالل عام 2006 

بانجازين رئيسيني، متثال يف النجاح 

بإرساع وترية تطبيق اسرتاتيجيات النمو 

من خالل مد جسور عالقات قوية مع 

عمالء جدد وترسيخ أوارص الروابط 

القامئة مع اآلالف من العمالء الحاليني 

يف جميع أنحاء الدولة، مع التوسع يف 

األسواق املحلية واإلقليمية بهدف الرفع 

من أرباح البنك.
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أما االنجاز الثاين فقد متثل يف استمرار عملية التطوير 

الشامل يف عدة محاور، حيث قمنا بتحديث شبكة 

الخدمات  إليصال  البديلة  القنوات  وتعزيز  الفروع 

خدمة  مركز  مثل  ومريح،  متطور  إطار  يف  للعمالء 

لألفراد  االنرتنت  عرب  املرصفية  والخدمات  العمالء 

والرشكات. 

أما عىل صعيد الخدمات املرصفية للرشكات،فقد تم 

العمل عىل  تعزيز جودة منتجاتنا وخدماتنا املرصفية 

،إضافة  جديدة  استثامرية  منافذ  إيجاد  خالل  من 

واملرصفية  املالية  التسهيالت  من  املزيد  تقديم  إىل 

املايض عىل  العام  تركزت جهودنا يف  املبتكرة، حيث 

إقراض  مجاالت  يف  والدخول  العمالء  قاعدة  توسيع 

محفظة  يف  ملموسة  زيادة  أبرز  مام  تطوراً،  أكرث 

التسهيالت والقروض املمنوحة للرشكات واملؤسسات 

الصغرية واملتوسطة الحجم، أما عىل مستوى خدمات 

إدارة الرثوات فقد قمنا باتخاذ العديد من الخطوات 

لتوسيع شبكة خدمات االستشارات املالية واالستثامرية 

التي نقدمها لعمالئنا املميزين من أصحاب الرثوات 

بهدف االستفادة من الفرص املتاحة يف أكرب األسواق 

وأرسعها منواً يف املنطقة. 

كام كان لتضافر الجهود واالستثامر يف املوارد والكوادر 

العام  األداء  مستوى  رفع  يف  األكرب  الدور  البرشية 

للبنك، أىت ذلك مرافقا لعملية التطوير لجميع نواحي 

األعامل من خالل االستفادة من الخربات واملامرسات 

ومنتجات  لتقديم خدمات  أدى  الذي  األمر  العاملية 

ذات جودة عالية تالئم احتياجات عمالئنا الكرام.

الرؤية اإلسرتاتيجية والنتائج املالية 

يرسين أن أشيد مبا حققه البنك من انجازات مميزة، 

يف  استمراراً  التوايل  عىل  الثالث  للعام  شهدنا  حيث 

األرباح  ترجمته  فعال،  بشكل  األعامل  وتطور  منو 

 2.14� بلغت  والتي  العام  خالل  املحققة  القياسية 

مليون درهم إمارات مقارنة مع 1.912 مليون درهم 

إمارات لعام 2005، بنسبة زيادة 12%. جاءت هذه 

األعامل  نواحي  معظم  املحققة يف  القياسية  األرباح 

تقرير  البنك، حيث يظهر  الحاصل يف  التطور  لتؤكد 

التفاصيل  من  باملزيد  املالية  نتائجنا  املرفق  اإلدارة 

خالل  إنجازاتنا  أهم  عىل  الضوء  من  املزيد  ويلقي 

العام املنرصم.

واآلليات  املهارات  تطوير  عىل  جاهدين  نعمل  إننا 

التي من شأنها جعل البنك مثاالً يحتذى به يف نرش 

الثقافة املرصفية بني العمالء، مع اهتاممنا بتعريفهم 

عىل  والتأكيد  أموالهم  الستثامر  السليمة  باملبادئ 

املوضوعة  املالية  واألنظمة  باللوائح  التزامهم  أهمية 

للتحقق من سالمة مراكزهم املالية. 

الشكر  بجزيل  أتقدم  أن  إال  يسعني  ال  وختاماً 

واالمتنان إلخواين أعضاء مجلس اإلدارة ملا بذلوه من 

لألخوة  والعرفان  بالشكر  أتوجه  كام  مخلص،  جهد 

مساهمي البنك عىل ثقتهم ودعمهم الال محدودين، 

كام أشكر فريق اإلدارة التنفيذية وجميع العاملني يف 

البنك عىل جهودهم املتفانية يف سبيل تحقيق النجاح 

واألهداف املنشودة.

سعيد مبارك الهاجري

رئيس مجلس اإلدارة  



يحتل البنك اآلن املكانة املرموقة التي يستحقها بفضل تضافر جهود فريق العمل 

وتفانيهم يف خدمة العمالء.

س اإلدارة
ضاء مجل

أقوال أع

12

راشد حميد املزروعي
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التدقيق 
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جاءت النتائج القياسية نتيجة ألبحاثنا املستمرة ونظرتنا الشاملة لألعامل واملامرسات 

املرصفية، باإلضافة إىل الخربات املتميزة التي يتمتع بها أفراد فريق اإلدارة العليا.

عبد الله خليل املطوع
عضو مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية
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بعد هذا النجاح الكبري اصبح البنك جدير بكل الحفاوة والتكريم يف األوساط املرصفية 

تأكيداً لدوره الريادي يف خدمة الصناعة املرصفية يف الدولة.

س اإلدارة
ضاء مجل

أقوال أع

14

مايكل كرابيت
عضو مجلس اإلدارة
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يلعب بنك أبوظبي التجاري دوراً رئيسياً يف دعم مشاريع البنية التحتية متاشياً مع 

التوجهات الحكومية.

محمد درويش محمد الخوري
عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس لجنة التدقيق 
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تأيت الجوائز التي أحرزها البنك تأكيداً عىل مكانته املرموقة وتوثيقاً للعمل املتفاين يف 

سبيل الحفاظ عىل مستويات األداء العالية.

س اإلدارة
ضاء مجل

أقوال أع

16

حمد سعيد محمد البادي
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التحصيل

عضو لجنة التدقيق

عضو لجنة املوارد البرشية
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التشجيع عىل انضامم املواطنني من أبناء الدولة والرتحيب بهم يف عمل القطاع املرصيف هو 

احد أهم األهداف املنشودة للبنك.

محمد سلطان غنوم الهاميل
عضو مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة التحصيل

رئيس لجنة املوارد البرشية

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | 2006



بنفس روح الحامس واملثابرة عىل اإلتقان،  نواصل الجهود التي بذلناها يف عام 2005.

س اإلدارة
ضاء مجل

أقوال أع
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عامر عبد الجليل الفهيم
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة التدقيق

نائب رئيس لجنة التحصيل
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نحن متفائلون بإستمرار نجاحنا، ونطمح إىل البقاء عىل املسار الصحيح محلياً وإقليمياً.

جون بول فيالن
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التعويضات



أهم اإلنجازات.    •

نظرة عامة عىل األداء.   •

جوائز ومكافآت.   •

تحسن مستويات رضاء العمالء.   •

تحفيز املوظفني.  •

األعامل املرصفية بدولة اإلمارات العربية املتحدة - الخدمات املرصفية للرشكات واملشاريع الصغرية واملتوسطة وإدارة الرثوات.    •

الخدمات املرصفية لألفراد - استمرار طرح املنتجات املبتكرة لألفراد.   •

الخدمات االستشارية للرشكات واالستثامرات املرصفية.  •

الخزينة واالستثامر.  •

العمليات.  •

املساهمة يف املشاريع األساسية ضمن األسواق املحلية.  •

تشجيع املواطنني عىل االلتحاق بالقطاع املرصيف.  •

املساهامت االجتامعية.  •

رعاية الفعاليات واألنشطة املهمة.   •

الرفع من جودة خدمات البنك.  •

ي 
س التنفيذ

تقرير الرئي
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نحن نسعى إىل تحقيق الريادة 

مع الحفاظ عىل القيم األساسية 
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استمر البنك يف حصد مثار نجاحه املستمر 

الذي جاء نتيجة اإلرصار عىل مواصلة التقدم 

واألداء العايل املستوى املحقق خالل عامي 

2005 و 2006 والعمل الدؤوب من جانب 

املوظفني عىل كافة املستويات. حيث انعكس 

ذلك من خالل تطوير املزيد من املنتجات 

املالية والخدمات املرصفية املبتكرة، سواء يف 

قطاع الخدمات املرصفية لألفراد أو الخدمات 

املرصفية للرشكات أو متويل االستثامرات أو 

تقديم االستشارات إىل الرشكات واملؤسسات.
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غير  نمو  معدالت  اإلمارات  ودولة  أبوظبي  إمارة  تشهد 

لعدة  المعدالت  هذه  تستمر  أن  المتوقع  ومن  مسبوقة، 

سنوات قادمة. مما يدل على أن االستفادة من هذه الفرص 

الثمينة في ظل هذا االقتصاد المتنامي ينطوي على الكثير 

من المخاطر التي تمثل إدارتها أهم التحديات خالل الفترة 

والتحليالت  المستمرة  الدراسات  أثمرت  حيث  القادمة، 

المشتركة  الخبرات  إلى  إضافة  المصرفية  لألعمال  الشاملة 

لموظفينا وتسخير اإلمكانيات والمهارات العالية إلدارة هذه 

المخاطر عن النتائج المبهرة المحققة خالل عام 2006.

ي 
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ت
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عام  انجازات  أهم  الى  التقرير  هذا  في  اشير  أن  يسرني 

2006، فقد قمنا بالتوقيع على العديد من االتفاقيات الهامة 

ائتالف  وتأسيس شركات  إستراتيجية  في شراكات  والدخول 

تطور  مدى  أبرز  مما  العالمية.  الجوائز  من  العديد  وحصد 

خدماتنا مقارنة بالمعايير الدولية، من خالل نتائج استطالع 

آراء العمالء في الفترة األخيرة.

ايرفين نوكس 
الرئيس التنفيذي 
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تتميز املؤسسات الديناميكية بالتطور املستمر



 2,147مليار درهم 
صافي األرباح لعام 2006، نمواً بنسبة %12.

1,129مليار درهم
قيمة الرسوم والعموالت لعام 2006، زيادة بنسبة %3.

81,1 مليار درهم
مجموع الموجودات لعام 2006، نمو بنسبة %41

43,4مليار درهم
قيمة الودائع لعام 2006، زيادة تبلغ %28

11,4مليار درهم
قيمة القروض قصيرة و متوسطة األجل لعام 2006 مقارنة بـ 4.� 

مليار درهم إمارات في عام 2005 

أعلى صافي أرباح
 أهم اإلنجازات:

أعلى صافي أرباح لعام 2006  بقيمة 2.1 مليار درهم مقارنة   •

بالبنوك األخرى.

استمرار نمو قاعدة العمالء.  •

زيادة كبيرة في حجم الميزانية العمومية.  •

طرح العديد من المنتجات المصرفية المبتكرة لألفراد والشركات.   •

المزيد من االستقرار والمرونة و تحسين مستويات السيولة من   •

خالل االقتراض من األسواق العالمية.

مكانة مرموقة في قطاع خدمات إدارة الثروات.  •

حضور قوي في مجال الخدمات المصرفية للشركات.  •

التركيز على الرفع من مستوى رضاء العمالء.  •

فريق عمل مميز وناجح.  •
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إدارة املؤسسة هو مامييزها
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كما أوصى مجلس إدارة بنك ابوظبي التجاري بتوزيع  

أرباح نقدية بمبلغ 1.21 مليار درهم إمارات تمثل %58  

من صافي األرباح لعام 2006 مما يشير إلى زيادة تقارب 

أربعة أضعاف أعلى قيمة لألرباح النقدية التي تم توزيعها 

في السابق والتي تقدر بـ 312.5 مليون درهم إمارات.

كما دعمت مبادرات األعمال الجديدة النمو الذي يحققه  

البنك في جميع قطاعات األعمال ومنها: طرح برنامج 

اكسيلنسي الجديد والخدمات المصرفية  المقدمة عبر 

االنترنت للشركات واألفراد، ADCB@ctive وشركات 

االئتالف مع بنك ماكوايري ألعمال االستثمار والخزينة 

وصندوق النوخذة وشركة الظبي لخدمات الوساطة التي تم 

إضافتها إلى محفظة أعمال البنك في عام 2006.

نظرة عامة على األداء 

في نهاية عام 2006بلغ صافي األرباح �2.14 مليون   •

درهم إمارات مقارنة مع 1921.6 مليون درهم إمارات 

في عام 2005 مبرزاً نمواً بنسبة %12.

تم طرح العديد من المبادرات اإلستراتيجية في عام   •

2005، ومن أهمها شركة االئتالف ألعمال الخزينة 

واالستثمارات مع بنك ماكوايري مما ساهم فى الرفع 

من أرباح عام 2006 .

قامت شركات االئتالف بين بنك أبوظبي التجاري   •

وبنك ماكوايري بتوقيع العديد من االتفاقيات مع 

المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة 

وحكومة ابوظبي فيما يختص بمشاريع البنى التحتية.

حقق البنك زيادة بنسبة 3% في قيمة الرسوم   •

والعموالت لعام 2006 والتي تقدر بـ 1129مليون 

درهم إمارات مقارنة بـ 1093 مليون درهم إمارات 

عام 2005، مما عكس نموا بنسبة 11% وبالتالي عوض 

عن انخفاض اإليرادات من اإلصدارات األولية ألسهم 

الشركات المساهمة.

بلغ مجموع الموجودات 81.1 مليار درهم إمارات   •

بنهاية عام 2006 مقارنة بـ �.�5 مليار درهم إمارات 

في عام 2005 بمعدل نمو بلغ 41% أي 23.4 مليار 

درهم إمارات.

بلغت قيمة الودائع في نهاية العام 43.4 مليار درهم   •

إمارات بزيادة تبلغ 28% أو 33.9 مليار درهم إمارات 

في عام 2005 والبالغة 9.5 مليار درهم إمارات.

تم التحكم في تكلفة األموال بصورة جيدة خالل العام   •

وأصبحت القروض متوسطة األجل في تزايد مستمر 

حيث بلغت 11.4 مليار درهم إمارات في نهاية العام 

مقارنة بـ 4.� مليار درهم إمارات في عام 2005. كما 

بلغت األرصدة الختامية 4 مليار درهم إمارات  بزيادة 

قيمتها 4.� مليار درهم إمارات عما كانت عليه في 

عام2005 ، مما أكد على ثقة المستثمرين  في البنك.

أظهرت نسبة العوائد على حقوق المساهمين التي   •

بلغت 21.6%  تراجع بنسبة 25% عن عام 2005 حيث 

كانت 28.8%، يعود ذلك إلى انخفاض عدد اإلصدارات 

األولية في عام  2006.

 أعلى توزيعات أرباح على اإلطالق
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اإلمتياز الدائم واملستمر 
العالمة الفارقة واملميزة للرواد



مستوى رضاء العمالء من األفراد

 مستوى رضاء العمالء من الشركات
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شهادة الجودة “أيزو 9001:2000” لعمليات   •

اإلصدارات األولية ومركز االتصال وجودة الخدمات 

والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.

تحسن مستويات رضاء العمالء

ارتفاع مستوى رضاء العمالء من األفراد إلى %83.  •

•  ارتفاع مستوى رضاء العمالء من الشركات إلى %�9.

عبر 93% من المستفيدين من الخدمات عبر االنترنت   •

عن رضاهم التام عن تلك الخدمات.

تم ترشيح البنك من قبل 86% من عمالئه ليكون البنك   •

األفضل في تقديم الخدمات.

   

جوائز ومكافآت

تكلل عام 2006 بحصول البنك على العديد من ا لجوائز 

التقديرية التي تم منحها من قبل اكبر بيوت الخبرة 

العالمية في مجال القطاع المصرفي، حيث ساهم البنك 

بدور فعال وريادي في خدمة الصناعة المصرفية في دولة 

اإلمارات.

وقد جاءت هذه الجوائز لتعكس المكانة المرموقة والتي 

وصل اليها البنك على المستوى المحلي والعالمي بما 

يدعم التطور الحاصل في وضع سياسات العمل المتقدمة 

ودعم ثقة المساهمين. نذكر بعضاً من الجوائز:

رفع درجة التقويم االئتماني إلى “Aa3” من موديز   •

و“A” من ستاندرد وبورز.

جائزة “أفضل بنك في مجال التوطين” لعام 2006،   •

من قبل صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد 

القاسمي، عضو المجلس األعلى، حاكم الشارقة، 

إلتزاماً بمنهج التوطين طويل االمد.

الجائزة الذهبية من “PAN ARAB” ألفضل موقع   •

الكتروني في فئة البنوك والمؤسسات المالية.

جائزة “أفضل سندات مالية في منطقة الشرق   •

األوسط” للسندات المالية التي تم إصدارها لمدة 

خمس سنوات بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني من 

يوروموني.

جائزة “أفضل منتج إسالمي جديد” لعام 2006 من   •

يوروموني لبرنامج المضاربة للتمويل من بنك أبوظبي 

التجاري.

جائزة “البنك األكثر تطوراً في مجال الخدمات   •

المصرفية اإلسالمية لعام 2006، من يوروموني”.

حصول بنك أبوظبي التجاري على لقب “أفضل عالمة   •

تجارية” في فئة المؤسسات المالية من براند فاينانس 

ميديل إيست.

الجائزة األولى للحملة اإلعالنية “لبطاقة االئتمان ذات   •

الشريحة” من بنك أبوظبي التجاري في حفل توزيع 

جوائز  GMR لإلعالنات المتميزة. 
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تحفيز الموظفين 

ارتفع مستوى رضاء الموظفين بنسبة �% عام 2006.  •

86% من الموظفين الذين تم استطالع آرائهم أبدوا   •

انطباعاً إيجابياً على عملية التطوير الحاصلة في 

البنك.    

اإلهتمام البالغ بشؤون الموظفين ورعاية مصالحهم   •

من قبل إدارة البنك.

التزام البنك بتوفير الفرص المهنية والتدريب لجميع   • 

   الموظفين وبخاصة المواطنين.

قرر مجلس اإلدارة مضاعفة الميزانية من 8 ماليين   •

درهم إمارات في عام 2005 لتصل إلى 14 مليون 

درهم إمارات في عام 2006. 

األعمال المصرفية بدولة اإلمارات - الخدمات 

المصرفية للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وإدارة الثروات 

االستفادة من األوضاع االقتصادية الممتازة.   •

نمو محفظة القروض بشكل ايجابي على الرغم من   •

البيئة التنافسية المنطوية على الكثير من التحديات. 

دور نشط في مجال اإلصدارات األولية ألسهم   •

الشركات المساهمة “االكتتابات”. 

تحسن كبير في مستوى خدمات العمالء من خالل   •

التركيز على إدارة العالقات. 

فوز بنك أبوظبي التجاري بعقد إدارة المباني   •

التجارية القائمة والجديدة في جميع أنحاء إمارة 

أبوظبي )لجنة خليفة( بموجب عقد شراكة بين 

القطاعين العام والخاص – أكثر من 3400 بناية. 

طرح الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والرسائل   •

النصية القصيرة. 

طرح منتجات مصرفية مطابقة للشريعة اإلسالمية.   •

برنامج ميثاق من بنك أبوظبي التجاري “حلول مالية   •

مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية”. 

طرح برنامج تكافل لالدخار المطابق ألحكام الشريعة   •

اإلسالمية وهو البرنامج األول من نوعه من خالل 

برنامج االدخار ميثاق – تكافل.  

طرح تسهيالت التمويل من خالل برنامج “مضاربة   •

للتمويل” وقد حصل هذا البرنامج على جائزة 

أفضل منتج مصرفي إسالمي جديد لعام 2006 من 

يوروموني. 

انطالق شركة الظبي للوساطة في ممارسة أعمالها   •

خالل عام 2006.

الخدمات المصرفية لألفراد – استمرار طرح 

المنتجات المبتكرة لألفراد

خدمات التمويل العقاري   •

القروض الذكية  •

قروض السيارات   •

القروض الشخصية   •

خدمات مصرفية عبر الهاتف النقال - إرسال الرسائل   •

النصية القصيرة والبريد االلكتروني والتي تشمل:

-   اإلشعارات  

االستفسارات  -  

المدفوعات  -  

وديعة أحالم المليون دوالر   •

500 مشارك خالل 10 أشهر  -  

نسبة مشاركة تتجاوز 30% من وديعة أحالم    -  

المليون دوالر )2( خالل شهر واحد من طرح    

البرنامج.  

All – In - One حسابات  •

أول برنامج لتحويل األرصدة   -  

36,000 عميل خالل 20 شهراً   -  

تطور كبير في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية  •

خطة تكافل لالدخار  -  

ودائع مضاربة  -  

•  أفضل مركز وساطة مالية في السوق المحلية في 

دبي وأبوظبي

- مركز اتصال متطور و إنهاء المعامالت عبر اإلنترنت  

 مستوى رضاء الموظفين
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الخدمات االستشارية للشركات واالستثمارات 

المصرفية

اخذ بنك ابوظبي التجاري يلعب دورا بارزاً في القطاع 

المصرفي من خالل قيامه بتمويل العديد من المشاريع  

في مختلف القطاعات كمشاريع البنى التحتية، الشحن، 

الطيران المدني والعديد من الصناعات. 

عزز البنك دوره في تمويل الشركات واالستثمارات 

في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية و تمويل   •

مشاريع طيران اإلتحاد. 

إبرام صفقة تمويل بقيمة 2.8 مليار درهم إمارات مع   •

دبي فستيفال سيتي. 

إبرام صفقات مع العديد من شركات تطوير البنية   •

التحتية والبناء مثل : 

- بالم ووتر   

- سما دبي   

- أتالنتيس   

صفقات مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية إلنشاء   •

طرق في الهند وبناء مطار  في حيدر آباد.

الخزينة واالستثمار

•  تقديم حلول في مجاالت أسعار الفائدة والسلع 

وأسعار صرف العمالت األجنبية بما يلبي احتياجات 

عمالء البنك.

فريق عمل متخصص في إجراء عمليات التسعير   •

والمتاجرة وإدارة الدفاتر محلياً.

حظيت خدمات مستشاري إدارة المخاطر بترحيب   •

واسع من قبل كبار العمالء.

أول بنك محلي يوفر إمكانية إجراء معامالت صرف   •

.)FX Freeway( العملة األجنبية إلكترونياً عبر

توسيع قنوات االقتراض الدولية وتنويع مصادر 

التمويل

دين ثانوي لمدة 10 سنوات بقيمة 400 مليون دوالر   •

أمريكي - أول بنك في دولة اإلمارات يحصل على 

قرض من الدرجة الثانية.

أول بنك في منطقة الشرق األوسط يقوم بإصدار   •

سندات مالية في هذا السوق -  إصدار سندات مالية 

بعملة درهم اإلمارات بسعر فائدة ثابت لمدة � 

سنوات و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار 

درهم إمارات. 

حصل هذا اإلصدار على جائزة “أفضل سندات   •

مالية صادرة عن مؤسسة مالية في منطقة الشرق 

األوسط للعام” من مجلة EuroWeek - أول بنك 

في منطقة الشرق األوسط يصدر سندات مالية في 

هذا السوق. إصدار سندات مالية بسعر فائدة ثابت 

لمدة 5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه 

إسترليني .

نجاح برنامج األوراق التجارية بعملة اليورو.  •

االستفادة من برنامج السندات المالية متوسطة األجل   •

بعملة الدوالر األسترالي في عام �200.

االستثمارات 

- بناء محفظة متنوعة من االستثمارات االئتمانية   

المهيكلة.

- تنويع مصادر الدخل.  

- زيادة سيولة المحفظة.  

العمليات

وضع أهداف واضحة لجميع عمليات خدمات العمالء   •

وتحديد فترات زمنية لتحقيق تلك األهداف. 

المتابعة المنتظمة لمستوى الخدمات من قبل دائرة   •

العمليات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية من خالل 

المراجعات المنتظمة. 

حصول إدارات خدمات العمالء مثل مركز االتصال   •

ومركز اإلصدارات األولية ألسهم الشركات المساهمة 

على شهادة الجودة )ايزو( 9001:2000.

استمرار أجهزة الصراف اآللي في العمل دون انقطاع   •

بنسبة %99.5+. 

إمكانية تنفيذ المعامالت عبر اإلنترنت دون انقطاع   •

بنسبة %100.



المساهمة في المشاريع األساسية ضمن األسواق 

المحلية

التزم البنك بدعم مبادرات الحكومة الرامية لتطوير 

وتحسين البنى التحتية، حيث قام البنك بتأسيس صندوق 

استثماري متخصص في مجال البنى التحتية بالتعاون مع 

المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة وبنك 

ماكوايري.

في هذا النطاق، اتفق بنك ابوظبي التجاري وبنك 

ماكوايري لتأسيس شراكة عقارية متخصصة، حيث تتفاعل 

المكانة  المرموقة التي يتمتع بها بنك ابوظبي التجاري 

محلًيا وإقليميا مع الخبرة العالية في المجال العقاري 

واالستثمارات المصرفية العالمية لبنك ماكوايري،  بهدف 

تقديم أفضل الخدمات المالية  لعمالء البنك في مجال 

الصناديق االستثمارية المبتكرة التي تغطي مجموعة 

واسعة من القطاعات العقارية في مختلف أرجاء الدولة 

وكذلك في أرقى األسواق العالمية.    
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تشجيع المواطنين على االلتحاق بالقطاع المصرفي

إنطالقاً من الرؤية الثاقبة والمتوازنة لمجلس إدارة البنك، 

قامت دائرة الموارد البشرية بإطالق منهج تدريبي متكامل 

لترغيب المواطنين والمواطنات لإلنضمام للعمل في البنك، 

حيث برز هذا اإلنجاز في مقدمة األهداف المنشودة 

لخلق فرص عمل للمواطنين من أبناء الدولة وتوفير الدعم 

والتسهيالت لزيادة الخبرات المحلية في هذا القطاع 

االقتصادي الحيوي. وقد تكللت الجهود الحثيثة التي بذلها 

البنك ضمن هذا السياق بالنجاح الباهر الذي انعكس 

في تحقيق نسبة 20.�0% من توطين الوظائف ضمن 

اغلب أقسام البنك ودوائره المتعددة وفي مختلف فروعه 

المنتشرة في جميع أرجاء الدولة.

كما تسعى دائرة الموارد البشرية حاليا إلى تحقيق 

خطة تدريب طموحة وبرنامج تدريب عملي للموظفين 

المواطنين الجدد لدعمهم بالمهارات المصرفية المطلوبة 

ألداء واجباتهم بنجاح. ويمثل جذب المواطنين لالنضمام 

في قطاع العمل المصرفي أحد األهداف الموضوعة للبنك. 

وتنعكس إستراتيجية التوطين في توظيف المواطنين من 

كال الجنسين وبالتساوي في مختلف التخصصات. ويتمثل 

الهدف الواضح لهذه اإلستراتيجية في ضمان مستقبل 

أفضل لجيل الشباب ودعوتهم للمساهمة في دعم االقتصاد 

الوطني من خالل المشاركة في عمل القطاع المصرفي.

المساهمات االجتماعية       

تبرع بنك ابوظبي التجاري خالل العام بمبلغ 25 مليون 

درهم إمارات إلى مؤسسة اإلمارات في خطوة لتكريس 

ثقافة العطاء والمشاركة وترسيخ مبدأ المساهمة االجتماعية. 

وانطالقاً من مبدأ  اإليمان بأهمية الوفاء بمسؤوليات دوره 

االجتماعي، قام بنك ابوظبي التجاري بتوظيف 10 من 

المواطنين ذوي االحتياجات الخاصة من أبناء الدولة وذلك 

عن طريق مركز ابوظبي إلعادة التأهيل. حيث يعمل البنك 

على توفير كافة المستلزمات المطلوبة لدعم وتدريب  هذه 

الفئة الخاصة من المجتمع كي يتمكنوا من مواصلة  مسيرتهم 

العملية وتحقيق طموحاتهم بالرغم من كل الصعوبات 

والعقبات.

ومن منطلق االلتزام بتوفير أفضل الخدمات والمنتجات 

المبتكرة لعمالء بنك ابوظبي التجاري، يقدم البنك بطاقات 

مجانية للسحب من أجهزة الصراف اآللي إلى المستفيدين من 

برنامج المساعدات االجتماعية، حيث تم تصميم هذه الخدمة 

الفريدة بالتعاون مع موظفي الوزارة المعنيين لتسهيل األمور 

المالية على هذه الشريحة الهامة من المجتمع.

كما قام البنك بطرح “ميثاق” وهو أول برنامج لالدخار و 

التكافل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في سبيل تقديم 

الحلول المالية اإلسالمية وتولي المسؤولية االجتماعية المتمثلة 

في تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع  من مواطني دولة 

اإلمارات والمقيمين فيها عن طريق االستفادة من صناديق 

االستثمار الدولية التي تطرح تحت مظلة الحلول المالية 

اإلسالمية.

 وتأكيدا للدور االجتماعي الفاعل الذي يؤديه بنك ابوظبي 

التجاري ولضمان أقصى مستوى من الحماية للمعامالت التي 

تتم عبر أجهزة الصراف اآللي، قام البنك بوضع ما يزيد على 

100 كاميرا مراقبة DVR هذا مما جعل البنك يتميز بتقديم 

الخدمات المصرفية بصورة آمنة ومضمونة عبر أجهزة الصراف 

وكذلك االنترنت. 
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ي 
س التنفيذ

تقرير الرئي

رعاية الفعاليات واألنشطة المهمة

استمرارا للجهود التي يبذلها البنك في مسيرة التطور 

والتقدم االقتصادي لدولة اإلمارات، حرص البنك على 

المشاركة في العديد من المناسبات اإلجتماعية والخيرية 

من خالل رعاية مختلف الفعاليات االجتماعية والرياضية 

والثقافية والتي يأتي في مقدمتها المؤتمر والمعرض 

الدولي الثاني عشر للنفط الذي أقيم بابوظبي حيث كان 

البنك هو الراعي الذهبي لهذا الحدث الهام، كما شارك 

البنك بصفته الراعي الذهبي في  مؤتمر ومعرض ابوظبي 

للصيد والفروسية وذلك تعبيرا عن التزامه بتعزيز ثقافة 

دولة اإلمارات وحضارتها العريقة.

الرفع من جودة خدمات البنك

تشهد دولة اإلمارات  العربية المتحدة  وإمارة أبوظبي 

على وجه الخصوص مراحل متقدمة من النمو واالزدهار 

االقتصادي المتواصل الذي يواجه الكثير من التحديات، 

ونتيجة لما يتمتع به البنك من مكانة مرموقة في الدولة 

فهو على أهبة االستعداد للمشاركة في هذه المسيرة 

لتحقيق المزيد من التقدم والتطور.

وقد قام مجلس إدارة البنك وفريق اإلدارة التنفيذية 

خالل السنوات القليلة الماضية باتخاذ إجراءات من شانها 

أن تؤهل البنك  لتحقيق االستفادة القصوى من الفرص 

والمبادرات التي تطلقها الحكومة لتنويع مصادر الدخل 

االقتصادي وتوسيع البنى التحتية وتطوير القطاع السياحي 

والعقاري.

كلنا أمل وثقة في مواصلة النجاح الذي حققناه في عام 

2006، مع متابعة العمل وبذل الجهود لتجسيد الرؤية 

المشتركة بحيث يكون البنك الخيار األول محليا وإقليميا 

وذلك من خالل تكاتف جهود المساهمين ومجلس اإلدارة 

وفريق اإلدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك.
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مجموع املوجودات

$22.0�6.8�9
مجموع املطلوبات

$19.15�.146

مجموع حقوق امللكية

$2.919.�33
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تقرير مدقق

الحسابات المستقل

إلى السادة المساهمين

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة

أبوظبي – اإلمارات العربية المتحدة

المقدمـة

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لبنك أبوظبي التجاري 

-  شركة مساهمة عامة )“البنك”( وشركاته التابعة )يشار إليها معاً بـ 

“المجموعة”(، والتي تتكون من الميزانية العمومية الموحدة كما في 31 

ديسمبر 2006 والبيانات الموحدة للدخل، التغييرات في حقوق الملكية، 

والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات 

المحاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخرى والمبينة في الصفحات من 

38 إلى �3.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة 

عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية 

تصميم وتطبيق واإلحتفاظ برقابة داخليـة لغرض إعداد وعرض البيانات 

المالية الموحدة بصورة عادلة خاليًة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة 

عن إحتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية اإلدارة إختيار وإتباع سياسات 

محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستناداً 

إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب 

تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط 

وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية 

الموحدة خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ 

واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة. تستند اإلجراءات المختارة إلى 

تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية 

في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. 

وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار 

إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل 

للبيانات المالية الموحدة، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة 

حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى 

المنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة 

ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم 

العرض اإلجمالي للبيانات المالية الموحدة. 

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر 

أساساً لرأينا حول التدقيق.

الـرأي

في رأينـا، أن البيانـات الماليـة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي 

الجوهريـة، الوضع المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2006 وأدائها 

المالي، وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير 

الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول متطلبات قانونية ونظامية أخرى

وبرأينا أيضاً، أن البنك يحتفظ بسجالت حسابية منتظمة وأن محتويات 

تقرير مجلس اإلدارة المتعلقة بالبيانات المالية تتوافق مع السجالت 

المحاسبية. ولقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها 

ضرورية ألغراض التدقيق. وفي حدود المعلومات التي توفـرت لنا، لم تقع 

مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة رقم )8( لسنة 1984 )وتعديالتـه(، أو للنظـام األساسـي للبنك 

خالل السنة والتي قد تؤثر بشكل جوهري على المركز المالي للبنك أو 

نتائج عملياته للسنة.

سابا يوسف سنداحة

رقم القيد 410

21 يناير �200
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2006 2005 2006 إيضاح
ألف دوالر أمرييك ألف درهـم ألف درهـم

املوجـودات

516.868 1.�02.321 1.898.457 4 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية
2.740.325 9.989.250 10.065.209 5 ودائع وأرصدة لدى البنوك

21.135 392.836 77.630 6 استثامرات محتفظ بها بغرض املتاجرة
16.995.548 42.164.061 62.424.649 7 قروض وسلفيات، صايف 
1.007.553 1.��1.454 3.700.744 8 استثامرات محتفظ بها لغري غرض املتاجرة

656.048 1.302.200 2.409.665 9 موجودات أخرى
139.402 403.192 512.024 10 ممتلكات ومعدات، صايف

22.076.879 5�.�25.314 81.088.378 مجموع املوجودات

املطلوبـات 

2.169.939 6.049.451 7.970.187 11 أرصدة مستحقة للبنوك
11.815.097 33.93�.3�9 43.396.851 ودائع العمالء
4.522.242 �.�49.484 16.610.194 12 قروض قصرية ومتوسطة األجل

649.868 1.3�0.58� 2.386.968 13 مطلوبات أخرى

19.157.146 49.106.901 70.364.200 مجموع املطلوبات

حقوق امللكية 

1.089.028 4.000.000 4.000.000 15 رأس املال
539.928 1.566.833 1.983.157 16 احتياطيات نظامية وقانونية
564.933 2.000.000 2.075.000 16 احتياطي عام واحتياطي طوارىء
329.431 - 1.210.000 17 أنصبة أرباح مقرتحة للتوزيع
12.886 �5.881 47.329 التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة

365.612 966.216 1.342.892 األرباح املستبقاة

2.901.818 8.608.930 10.658.378 حقوق امللكية للمساهمني يف الرشكة األم

17.915 9.483 65.800 حقوق األقلية

2.919.733 8.618.413 10.724.178 مجموع حقوق امللكية

22.076.879 5�.�25.314 81.088.378 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

10.681.402 25.2�9.915 39.232.789 25 التزامات ومطلوبات طارئة

	 	
إرفني نوكس سعيد الهاجري     

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة     

* تشكل اإليضاحات املرفقة جزأ اليتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة

الميزانية العمومية الموحدة
سمبر 2006

ي 31 دي
كما ف



التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | 2006

39

د 
وح

لم
ل ا

دخ
 ال

ان
بي

20
06

ر 
مب

س
دي

 3
1 

ي
 ف

ية
ته

من
 ال

نة
س

لل 2006 2005 2006 إيضاح
ألف دوالر أمرييك ألف درهـم ألف درهـم

1.123.770 2.449.349 4.127.608 18 إيرادات الفوائد
)640.789( )1.0�6.�41( )2.353.617( 19  مرصوفات الفوائد

482.981 1.3�2.608 1.773.991  صايف إيرادات الفوائد

307.445 1.092.9�0 1.129.246 20 صايف إيرادات الرسوم والعموالت
19.624 6�.005 72.076  صايف أرباح من املتاجرة يف عمالت أجنبية
29.784 19.114 109.396 صايف أرباح من املتاجرة يف مشتقات مالية
1.030 2.446 3.785  أنصبة أرباح مقبوضة

)7.684( 66.219 )28.224( 21  )خسائر(/أرباح استثامرات لغرض املتاجرة ولغري غرض املتاجرة
10.048 29.546 36.908  إيرادات عمليات اخرى

843.228 2.649.908 3.097.178  إيرادات العمليات

)119.852( )311.6�5( )440.218(  مرصوفات املوظفني
)11.180( )2�.29�( )41.064( 10  االستهالك
)74.216( )1�6.54�( )272.597(  مرصوفات عمليات اخرى
)52.674( )212.425( )193.470( 7 مخصص القروض والسلفيات املشكوك يف تحصيلها، صايف من املبالغ املسرتدة

)257.922( )�2�.944( )947.349(  مرصوفات العمليات

585.306 1.921.964 2.149.829 أرباح العمليات، قبل الرضائب

)716( )422( )2.630( 14  مرصوفات رضيبة الدخل

584.590 1.921.542 2.147.199  صايف أرباح السنة

عائدة إىل:
566.735 1.912.1�6 2.081.617 حقوق الملكية للمساهمين في الشركة األم 
17.855 9.366 65.582 حقوق األقلية

584.590 1.921.542 2.147.199 صايف أرباح السنة

0.14 0.49 0.52 22  العائد األسايس عىل السهم )درهم(

* تشكل اإليضاحات املرفقة جزأ اليتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة



التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | 2006

40

املجمـوع

 حقوق

األقلية

 عائدة إىل

 حقوق

 امللكية

 للمساهمني

 يف الرشكة

األم

 األرباح

املستبقاة

 التغريات

 املرتاكمة

 يف القيمة

 العادلة

 أنصبة أرباح

 مقرتحة

للتوزيع

 أسهم منحة

مقرتحة

 احتياطي

طوارئ

 احتياطي

عـام

 احتياطي

قانوين

 احتياطي

نظامي

 رأس

املال إيضاح

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

4.960.321 - 4.960.321 17.166 21.258 312.500 250.000 150.000 1.775.000 569.805 614.592 1.250.000 الرصيد كام يف 1 يناير 2005

)312.500( - )312.500( - - )312.500( - - - - - - 17 أنصبة أرباح مدفوعة

1.921.542 9.366 1.912.176 1.912.176 - - - - - - - - صايف أرباح سنة 2005

- - - )500.000( - - )250.000( - - - - 750.000 15 أسهم منحة صادرة

)3.105( - )3.105( )3.105( - - - - - - - -

فرق ناتج عن تحويل املوجودات 

واملطلوبات العاملة للفروع 

الخارجية 

- - - )191.218( - - - - - - 191.218 - 16 محول إىل االحتياطي النظامي

- - - )191.218( - - - - - 191.218 - - 16 محول إىل االحتياطي القانوين

- - - )75.000( - - - - 75.000 - - - 16 محول إىل االحتياطي العام

55.061 - 55.061 - 55.061 - - - - - - -

زيادة/)نقص( يف القيم العادلة 

لإلستثامرات املتاحة للبيع

2.000.000 - 2.000.000 - - - - - - - - 2.000.000 15 أسهم صادرة من حق إصدار

117 117 - - - - - - - - - -

حّصة األقلية يف رأس مال 

رشكة تابعة  

)1.850( - )1.850( )1.850( - - - - - - - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

)438( - )438( - )438( - - - - - - -

أرباح محققة من بيع استثامرات 

متاحة للبيع

)735( - )735( )735( - - - - - - - -

أرباح محققة من بيع استثامرات 

متاحة للبيع )سابقاً مدرجة 

ضمن األرباح املرتاكمة وذلك 

عند تطبيق معيار املحاسبة 

الدويل رقم 39(

8.618.413 9.483 8.608.930 966.216 75.881 - - 150.000 1.850.000 761.023 805.810 4.000.000 الرصيد كام يف 31 ديسمرب 2005

* تشكل اإليضاحات املرفقة جزأ اليتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة

ن الموحد
ساهمي

ق الم
ي حقو

ت ف
بيان التغيرا

سمبر 2006
ي 31 دي

سنة المنتهية ف
لل
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املجمـوع

 حقوق

األقلية

 عائدة إىل

 حقوق امللكية

 للمساهمني يف

الرشكة األم

 األرباح

املستبقاة

 التغريات

 املرتاكمة

 يف القيمة

 العادلة

 أنصبة أرباح

 مقرتحة

للتوزيع

 أسهم منحة

مقرتحة

 احتياطي

طوارئ

 احتياطي

عـام

 احتياطي

قانوين

 احتياطي

نظامي

 رأس

املال إيضاح

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

8.618.413 9.483 8.608.930 966.216 75.881 - - 150.000 1.850.000 761.023 805.810 4.000.000 الرصيد كام يف 1 يناير 2006

)9.265( )9.265( - - - - - - - - - - 17 أنصبة أرباح مدفوعة

2.147.199 65.582 2.081.617 2.081.617 - - - - - - - - صايف أرباح سنة 2006

1.087 - 1.087 1.087 - - - - - - - -

فرق ناتج عن تحويل املوجودات 

واملطلوبات العاملة للفروع 

الخارجية 

- - - )208.162( - - - - - - 208.162 - 16 محول إىل االحتياطي النظامي

- - - )208.162( - - - - - 208.162 - - 16 محول إىل االحتياطي القانوين

- - - )75.000( - - - - 75.000 - - - 16 محول إىل االحتياطي العام

)28.401( - )28.401( - )28.401( - - - - - - -

زيادة/)نقص( يف التغريات 

املرتاكمة يف القيم العادلة 

لإلستثامرات املتاحة للبيع

)4.750( - )4.750( )4.750( - - - - - - - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

)151( - )151( - )151( - - - - - - -

خسائر محققة من بيع 

استثامرات متاحة للبيع

46 - 46 46 - - - - - - - -

خسائر محققة من بيع 

استثامرات متاحة للبيع 

)سابقاً مدرجة ضمن األرباح 

املرتاكمة وذلك عند تطبيق 

معيار املحاسبة الدويل رقم 

)39

- - - )1.210.000( - 1.210.000 - - - - - - 17 أنصبة أرباح نقدية مقرتحة

10.724.178 65.800 10.658.378 1.342.892 47.329 1.210.000 - 150.000 1.925.000 969.185 1.013.972 4.000.000 الرصيد كام يف 31 ديسمرب 2006

* تشكل اإليضاحات املرفقة جزأ اليتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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2006 2005 2006 إيضاح
ألف دوالر أمرييك ألف درهـم ألف درهـم

 األنشطة التشغيلية
585.306 1.921.964 2.149.829 صايف األرباح قبل الرضائب وحصة األقلية

التعديالت:
260 )2.909( 956  فروقات تحويل عمالت أجنبية

11.180 2�.29� 41.064 استهالك املمتلكات واملعدات
)7( )466( )25(  الربح الناتج عن بيع ممتلكات ومعدات

92.375 318.594 339.293 مخصص القروض والسلفيات املشكوك يف تحصيلها
)39.701( )106.169( )145.823( مخصصات مرتجعة لقروض وسلفيات مشكوك يف تحصيلها
)3.122( )20.396( )11.467( الربح من بيع استثامرات لغري غرض املتاجرة

646.291 2.13�.915 2.373.827  أرباح العمليات قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة
123.907 )2.341.129( 455.112 النقص/)الزيادة( يف ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

)5.568.761( )13.8�4.948( )20.454.058( الزيادة يف قروض وسلفيات العمالء
85.817 )95.825( 315.206 النقص/ )الزيادة( يف استثامرات محتفظ بها بغرض املتاجرة

)280.565( )59�.436( )1.030.514( الزيادة يف املوجودات األخرى
)357.410( )5�6.996( )1.312.767( النقص يف األرصدة املستحقة للبنوك
2.575.408 4.384.299 9.459.472 الزيادة يف ودائع العمالء

262.527 421.400 964.260  الزيادة يف املطلوبات األخرى

)2.512.786( )10.542.�20( )9.229.462( النقد املستخدم يف العمليات التشغيلية

)504( )1.850( )1.850(  مكافأة مدفوعة ملجلس اإلدارة
)716( - )2.630(  رضائب خارجية مدفوعة

)2.514.006( )10.544.5�0( )9.233.942( صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثامرية
)1.008.961( )1.485.2�3( )3.705.912( رشاء استثامرات لغري غرض املتاجرة

479.059 2.024.180 1.759.583  عوائد بيع استثامرات لغري غرض املتاجرة
)40.778( )229.913( )149.776(  رشاء ممتلكات ومعدات

10 813 36  عوائد بيع ممتلكات ومعدات

)570.670( 309.80� )2.096.069( صايف النقد )املستخدم يف(/من األنشطة االستثامرية

األنشطة التمويلية
2.404.841 �.�49.484 8.832.980 عائدات قروض  قصرية ومتوسطة األجل

- 2.000.000 - أنصبة أسهم مصدرة
- )312.500( -    أنصبة أرباح مدفوعة ملساهمي البنك

)2.523( - )9.265(  أنصبة أرباح مدفوعة - حقوق األقلية
- 11� - مساهمة األقلية يف رأس مال رشكة تابعة

2.402.318 9.43�.101 8.823.715  صايف النقد من األنشطة التمويلية

)682.358( )�9�.662( )2.506.296(  النقص يف النقد وما يعادله

1.073.544 4.�40.�88 3.943.126 النقد وما يعادله يف بداية السنة

391.186 3.943.126 1.436.830 23 النقد وما يعادله يف نهاية السنة

* تشكل اإليضاحات املرفقة جزأ اليتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة

ت النقدية الموحد
بيان التدفقا

سمبر 2006
ي 31 دي

سنة المنتهية ف
لل
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لل 1    األنشطـة 

بنك أبوظبي التجاري – ش.م.ع )البنك( هو شركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية مسجلة في إمارة أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة. لقد تم تغيير اسم البنك من بنك الخليج التجاري إلى االسم الحالي بعد اندماجه مع 

كل من بنك اإلمارات التجاري والبنك اإلتحادي التجاري في 1 يوليو 1985. يقدم البنك الخدمات البنكية والتجارية واالستثمارية والتمويلية والوساطة وإدارة المحافظ من خالل شبكة فروعه البالغ عددها 40 فرعا في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة باإلضافة إلى فرعين في الهند. 

عنوان المكتب الرئيسي للبنك هو ص.ب. 939، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة.

البنك مسجل كشركة مساهمة عامة طبقا لقانون الشركات التجارية االتحادي رقم )8( لسنة 1984 وتعديالته.

يتم عرض البيانات المالية الموحدة للبنك بدرهم اإلمارات وقد تم عرض المبالغ بالدوالر األمريكي للتيسير على القارئ.

2    ملخص بأهم السياسات المحاسبية

أساس اإلعداد

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية، والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية، ومتطلبات قوانين دولة اإلمارات 

العربية المتحدة المطبقة.

اعتماد معايير دولية للتقارير المالية جديدة ومعدلة

اعتمد البنك في السنة الحالية، جميع المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والنشرات الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية لمجلس معايير المحاسبة الدولي 

والمناسبة لعملياتها لفترات التقرير السنوي التي تبدأ من 1 يناير 2006. لقد نتج عن إعتماد تلك المعايير المالية الجديدة والمعدلة والتفسيرات تغييرات في العرض واإلفصاح في البيانات المالية الموحدة للبنك. 

كما بتاريخ إعتماد البيانات المالية الموحدة، فإن المعايير التالية كانت مصدرة ولكن لم يحن تاريخ تطبيقها بعد:

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم � - األدوات المالية:  •

اإلفصاحات والتعديالت المكملة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 1: عرض البيانات المالية - إفصاحات رأسمالية.   
يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير �200

لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم � - تطبيق طريقة إعادة العرض حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 29- التقارير المالية لإلقتصاديات    •

ذات التضخم المرتفع.
يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 مارس 2006

لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 8 - نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2. يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 مايو 2006• 

لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 9 - إعادة تقييم المشتقات المدمجة. يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2006• 

لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 10 - التقرير المالي المرحلي وإنخفاض القيمة. يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 نوفمبر 2006• 

لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 11 - المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 - معامالت أسهم الشركة والخزينة. يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 مارس �200• 

هيئة النشرة المالية الدولية لمجلس معايير المحاسبة الدولي رقم 12 - ترتيبات خدمات حقوق اإلمتياز. يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2008• 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8 - القطاعات العاملة. يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2009• 

تتوقع إدارة البنك أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات خالل الفترات الالحقة سوف تؤثر فقط على بعض اإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة للبنك المتعلقة باألدوات المالية.

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة هي كما يلي: 

العرف المحاسبي

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا بعض االدوات المالية والتي تم اظهارها وفقا للقيمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، وكما هو موضح بالتفصيل أدناه، يتم إظهار الموجودات والمطلوبات 

التي يتم التحوط لها بالقيمة العادلة إلى حد درجة المخاطرة التي تم التحوط لها. يطبق البنك السياسات المحاسبية بصورة منتظمة وهي مطابقة للسياسات التي تم تطبيقها في السنة السابقة.
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ت المالية الموحدة
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر 2006 )يتبع(
ي 31 دي

سنة المنتهية ف
لل

2    ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(

أساس التوحيد

إن البيانات المالية الموحدة للبنك تتضمن البيانات المالية للبنك والوحدات التي يمارس البنك سيطرة عليها )الشركات التابعة(. إن السيطرة على هذه 

الشركات التابعة تتمثل في قدرة الشركة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة لإلستفادة من نشاط هذه الشركات. 

إن البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية الموحدة للبنك والشركات التابعة التالية:

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسنسبة اإلمتالكإسم الرشكة التابعة

وساطة يف تجارة األدوات املالية واألسهماإلمارات العربية املتحدة100%الظبي لخدمات الوساطة ذ.م.م.

اإلمارات العربية املتحدة51%أبوظبي للمخاطرة وحلول الخزينة ذ.م.م.

توفري برامج الحاسوب والتي لها عالقة مع 

املخاطرة وحلول الخزينة

إدارة العقارات واإلستثامرات اإلمارات العربية املتحدة100%أبوظبي للعقارات التجارية ذ.م.م.

يشارك البنك في أرباح شركة أبوظبي للمخاطرة وحلول الخزينة ذ.م.م. عن طريق إتفاقية خاصة مع مساهمي األقلية وهي كالتالي:

%51 حتى سنة 2011  

%�5 من سنة 2012 حتى 2015 

توجب اإلتفاقية مع مساهمي األقلية عدم مشاركة مساهمي األقلية في خسائر الشركة التابعة.

يتم إستبعاد األرصدة المهمة للمعامالت واإليرادات والمصاريف بين وحدات المجموعة عند التوحيد.

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة باستخدام سياسات مماثلة لما يستخدمه البنك.

يتم إظهار حصة األقلية في صافي موجودات الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق المساهمين للبنك. تتضمن حصة األقلية من حصة المساهمين 

األقلية في صافي حقوق الملكية في الشركات التابعة.

الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك

يتم إظهار الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك بالتكلفة بعد خصم أية مبالغ قد تم شطبها ومخصص االنخفاض في القيمة. إن القيم المدرجة لهذه 

الموجودات والتي تم التحوط بفعالية للتغيرات في قيمها العادلة يتم تعديلها إلى حد التغيرات في قيمها العادلة التي تم التحوط لها، وتدرج التعديالت 

الناتجة عن ذلك ضمن بيان الدخل الموحد.

االستثمارات

االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة

تعتبر اإلستثمارات كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا كان الهدف الرئيسي من اإلمتالك هو البيع أو إعادة الشراء في المستقبل القريب، أو إذا كانت جزءاً 

من محفظة أدوات مالية محددة والتي تدار سوياً ويوجد هناك دليل على نمط حديث ألخذ ربح قصير األجل. تدرج االستثمارات المحتفظ بها بغرض 

المتاجرة بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن أي تغيير في القيمة العادلة لتلك االستثمارات وكذلك األرباح والخسائر 

المحققة لها ضمن بيان الدخل الموحد.
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2    ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(

االستثمارات )يتبع(

االستثمارات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة

 تصنف هذه االستثمارات كما يلي: 

• محتفظ بها حتى االستحقاق.

• متاحة للبيع.

يتم تسجيل جميع االستثمارات مبدئيا بسعر التكلفة والذي يمثل القيمة العادلة لما تم دفعه المتالك االستثمار متضمنة مصاريف االمتالك المتعلقة باالستثمار.

يتم إطفاء العالوات والخصومات على االستثمارات المصنفة كمحتفظ بها حتى االستحقاق على أساس منتظم حتى تاريخ االستحقاق باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتسجل ضمن إيرادات الفوائد.

استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

إن االستثمارات التي لديها تواريخ استرداد أو مدفوعات ثابتة أو محددة ولدى البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق يتم تصنيفها كإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق. يتم ادراج هذه اإلستثمارات 

بالتكلفة المطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية، مطروحاً منها مخصص االنخفاض في القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ باالعتبار أية عالوات أو خصومات متعلقة بامتالك االستثمارات.

استثمارات متاحة للبيع

يتم إدراج اإلستثمارات غير المدرجة “كمحتفظ بها بغرض المتاجرة” و “محتفظ بها حتى اإلستحقاق” “كإستثمارات متاحة للبيع”. 

بعد التسجيل المبدئي، يتم إعادة تقييم االستثمارات المصنفة “كاستثمارات متاحة للبيع” بالقيمة العادلة. إن األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم للقيمة العادلة والتي ال تعتبر جزًء من عملية تحوط فعالة، 

فيتم إدراجها كبند منفصل في حقوق الملكية حتى يتم بيع هذه االستثمارات أو تحصيلها أو استبعادها أو عند التأكد من وجود انخفاض في قيمة االستثمارات، فعند ذلك يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقا 

في حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد.

تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع والتي تعتبر جزءا من عالقة تحوط فعالة مباشرة في بيان الدخل الموحد إلى حد التغيرات في القيمة العادلة التي تم التحوط لها. 

القروض والسلفيات

تدرج القروض والسلفيات بالتكلفة بعد خصم أية مبالغ تم شطبها ومخصص القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها. يتم تعديل القيم المدرجة للقروض والسلفيات التي تم التحوط لها بفعالية للتغيرات في قيمها العادلة إلى 

حد التغيرات في القيمة العادلة التي تم التحوط لها وتدرج التعديالت الناتجة عن ذلك في بيان الدخل الموحد.

يتم أخذ مخصص اإلنخفاض في قيمة القروض والسلفيات عند وجود شك في تحصيلها أو استردادها مع األخذ بعين االعتبار متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المتعلقة بقياس القيمة العادلة. يتم شطب القروض 

والسلفيات فقط في حالة استنفاذ جميع السبل الممكنة والمتاحة الستردادها.

إنخفاض قيمة القرض

القروض المقّيمة إفراديًا

تتمثل القروض المقّيمة إفرادياً بشكل رئيسي من قروض الشركات والقروض التجارية والتي يتم تقييمها إفرادياً لمعرفة إن كان هنالك أي دليل موضوعي يؤشر إلى إنخفاض في قيمة القرض. تصّنف القروض كمنخفضة القيمة 

حالما يوجد شك في قدرة المقترض من الوفاء بالدفعات الملتزمة للبنك وفقاً لشروط العقد األصلية. ينشأ الشك في قدرة المقترض على الوفاء بالدفعات الملتزمة عامًة عندما:

أ(   ال يتم سداد القيمة اإلسمية والفائدة كما في شروط العقد، و

ب(   عند وجود تدهور مهم في الوضع المالي للمقترض ومن غير المحتمل أن تكون المبالغ المتوقع تحصيلها من تصريف الضمانات المرهونة، إن وجدت كافية لتغطية القيمة الدفترية الحالية للقرض.
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إنخفاض قيمة القرض )يتبع(

يتم تقييم القروض المنخفضة القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ويتم خصمها على أساس معدل الفائدة الفعلي للقرض أو يتم تقييم 

القروض المنخفضة القيمة كبديل عملي مناسب، بناًء على القيمة السوقية المنظورة للقرض أو القيمة العادلة للضمان المرتبط بالقرض، إذا كان القرض يخضع لضمانات. يتم 

إحتساب خسارة إنخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للقرض والقيمة الحالية المنخفضة.

القروض المقّيمة كمجموعة

تشمل خسائر إنخفاض القيمة للقروض المقّيمة كمجموعة من المخصصات المحتسبة على:

أ(    القروض العاملة

ب(   قروض أفراد ذات ميزات مشتركة وليست مهمة إفرادياً.

القروض العاملة

إن القروض المقّيمة إفرادياً والتي لم ينتج عن تقييمها دليل بوجود خسارة تصّنف كمجموعة القروض العاملة بخصائص إئتمان مشتركة بناًء على القطاع الصناعي أو المنتج أو 

تصنيف القرض. تغطي خسائر إنخفاض القيمة الخسائر التي قد تنتج عن قروض فردية عاملة بتاريخ الميزانية العمومية والتي لم يتم تحديدها كذلك إال في وقت الحق في 

المستقبل. يتم تقدير خسائر إنخفاض القيمة بواسطة إدارة البنك لكل مجموعة من القروض بناًء على الخبرة التاريخية السابقة والخسائر المتأصلة والتي تتأثر بالبيئة اإلقتصادية 

واإلئتمانية السائدة.

قروض أفراد ذات ميزات مشتركة وليست مهمة إفراديًا

يتم إحتساب مخصص إنخفاض القيمة لقروض األفراد بتطبيق منهج معادلي يحمل معدالت خسارة متزايدة تتوافق مع تواريخ التأخر في سداد الدفعات المستحقة.

القروض المعاد التفاوض حولها

إن قروض األفراد الخاضعة لمراجعة إنخفاض القيمة كمجموعة والتي قد تم إعادة التفاوض حولها، ال تعتبر متأخرة السداد ونتيجًة لذلك تعتبر منخفضة فقط عندما لم يتم 

إستالم أدنى عدد الدفعات المطلوبة بموجب اإلتفاقيات الجديدة ولم يقوم المقترض باإللتزام بالشروط واألحكام المراجعة.

إن القروض الخاضعة لتقييم إنخفاض القيمة إفرادياً والتي تم إعادة التفاوض حول شروطها تبقى خاضعة لمراجعة متتابعة لتحديد إذا ما بقيت منخفضة القيمة أو معتبرة 

متأخرة السداد بناًء على قيام المقترض باإللتزام بالشروط واألحكام المراجعة وتسديد أدنى المدفوعات المطلوبة ليتم تحويل القروض إلى مجموعة القروض العاملة.

الممتلكات والمعدات

يتم اظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً اإلستهالك المتراكم ومخصص إنخفاض القيمة. تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف المتعلقة مباشرًة إلمتالك األصل.

يتم احتساب االستهالك لتنزيل تكلفة أو تقييم الممتلكات والمعدات على أعمارها اإلنتاجية المقّدرة، على أساس طريقة القسط الثابت كما يلي:

15 – 25 سنة عقارات مملوكة

5 – 10 سنوات عقارات مستأجرة

3 – 5 سنوات األثاث واملعدات والسيارات

3-10 سنوات معدات الحاسوب اآليل ومستلزماته

يتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو شطب أي من الممتلكات والمعدات على أساس الفرق ما بين عائدات البيع والقيمة المدرجة بها كما في ذلك التاريخ 

ويتم تسجيل الربح أو الخسارة الناتجة في بيان الدخل.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

يتم اظهار األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. وعند استكمالها ووضعها في الخدمة، يتم تحويلها وتصنيفها ضمن الفئة المالئمة للمتلكات والمعدات ويتم استهالكها حسب 

سياسة البنك بهذا الخصوص.
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ضمانات مرهونة معروضة للبيع

تؤول للبنك في بعض األحيان ملكية عقارات وضمانات أخرى كتسوية لبعض القروض والسلفيات. تدرج هذه العقارات والضمانات على أساس صافي القيمة القابلة للتحصيل للقروض والسلفيات أو القيمة العادلة لتلك الموجودات 

عند تاريخ الحصول عليها، أيهما أقل. يتم ادراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد وكذلك الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييمها ضمن بيان الدخل الموحد.

الضرائب

يتم تكوين مخصص للضرائب الحالية والمؤجلة والناتجة عن نتائج عمليات فروع البنك الخارجية وفقا لألنظمة المالية المعمول بها في الدول التي يعمل بها البنك.

المخصصات

يتم تكوين المخصصات إذا كان على البنك أي التزام حالي قانوني أو متوقع ناتج عن أحداث سابقة والتي تعتبر محتملة السداد ويمكن قياسها بصورة موثوق بها.

الودائع

يتم ادراج جميع ودائع أسواق المال والعمالء بالتكلفة بعد خصم المبالغ المسددة وأية تعديالت ناتجة عن التحوط بفعالية لقيم الودائع.

الموجودات االئتمانية

ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها برسم األمانة أو بصفة ائتمانية كموجودات للبنك وبالتالي فإنها غير مدرجة ضمن هذه البيانات المالية.

اإلعتراف باإليرادات والمصروفات

يتم اإلعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد ورسوم إلتزامات القروض على أساس الفترات الزمنية التي تخصها مع األخذ في االعتبار رصيد المبلغ األصلي غير المسدد وسعر الفائدة المستخدم. يتم تسجيل الرسوم والعموالت وقت 

تاريخ حدوث المعاملة. ال تدرج الفوائد المستحقة على القروض والسلفيات والتي تعتبر مشكوك في تحصيلها ضمن إيرادات الفوائد إال عند تحصيلها. يتم الحقا احتساب الفائدة االعتبارية على القروض والسلفيات المشكوك في 

تحصيلها والموجودات المالية األخرى على أساس سعر الفائدة المستخدم الحتساب وخصم صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبيلة لها. يتم احتساب الرسوم األخرى مستحقة القبض أو الدفع عند استحقاقها. كما تدرج 

أرباح األسهم عن مساهمات البنك ضمن اإليرادات عند أحقية استالمها.

تتضمن األرباح والخسائر من اإلستثمارات بغرض المتاجرة أو لغير غرض المتاجرة كافة األرباح والخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة واألرباح أو الخسائر الناتجة عن إستبعاد 

اإلستثمارات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة. تتمثل األرباح والخسائر من إستبعاد اإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة واإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق عن الفرق ما بين عوائد البيع والقيمة الدفترية لهذه 

اإلستثمارات في تاريخ البيع ناقصاً مصاريف البيع المتعلقة بها. تتمثل األرباح أو الخسائر من إستبعاد اإلستثمارات المتاحة للبيع عن الفرق ما بين عوائد البيع وتكلفتها األصلية ناقصاً مصاريف البيع المتعلقة. 

العمالت األجنبية

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بعمالت غير الدرهم اإلماراتي مبدئياً على أساس أسعار التحويل السائدة وقت اجراء تلك المعامالت. يتم إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم 

بأسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية الموحدة. تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التحويل ضمن بيان الدخل الموحد.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بفروع البنك الخارجية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية الموحدة. كما يتم تحويل بنود اإليرادات والمصروفات على أساس متوسط األسعار 

السائدة خالل الفترة. يتم ادراج أية فروقات ناتجة عن التحويل، إن وجدت، ضمن حقوق الملكية وتحول إلى األرباح المستبقاة. يتم تسجيل فروقات التحويل هذه كإيرادات أو مصروفات في الفترة التي يتم فيها استبعاد عمليات 

هذه الفروع.

النقد وما يعادله

يشتمل النقد وما يعادله على النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية والودائع لدى البنوك واألرصدة المستحقة للبنوك والتي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع.

عقود إعادة الشراء والبيع

يتم إدراج الموجودات المباعة مع التعهد المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد وفقا لعقود إعادة الشراء   )repos( في الميزانية العمومية الموحدة ويتم تقييمها وفقا للسياسات المحاسبية المتعلقة باالستثمارات 

المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة. تدرج المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المستلمة لهذه العقود ضمن المطلوبات األخرى. يتم معالجة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم على أساس طريقة العائد 

الفعلي. أما الموجودات المشتراه مع التعهد المتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد )reverse repo( فال يتم إدراجها في الميزانية العمومية الموحدة. تدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود ضمن الموجودات 

األخرى. يتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد ويتم على أساس طريقة العائد الفعلي.
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يقوم البنك بعمل مخصص مقابل مكافآت نهاية الخدمة لموظفيه غير المواطنين. يتم احتساب هذه المكافآت على أساس فترة الخدمة للموظفين وإكمال الحد األدنى لفترة 

الخدمة. يتم احتساب التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.

يقوم البنك بالمساهمة في مخصص التقاعد والتأمين الوطني لموظفيه من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون االتحادي رقم � لسنة 1999.

المشتقات المالية

يقوم البنك بالدخول في معامالت متنوعة إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الفوائد وصرف العمالت األجنبية يستخدم فيها أدوات مالية مشتقة متعددة تتضمن عقود عملة 

أجنبية آجلة وعقود أسعار مستقبلية وعقود أسعار آجلة ومقايضات أسعار عملة وفوائد وخيارات وأسعار عملة وفوائد )مكتتبة ومشتراة(. 

يتم ادراج المشتقات المالية مبدئياً بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة بتاريخ العقد ويتم الحقا إعادة قياسها بالقيمة العادلة. تدرج المشتقات التي تحمل قيم عادلة موجبة 

ضمن الموجودات بينما تدرج المشتقات التي تحمل قيم عادلة سالبة ضمن المطلوبات في الميزانية العمومية.

يتم الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة أو نماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير المعترف بها حسبما هو مناسب. 

يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي ال تتوافر فيها شروط محاسبة التحوط ضمن بيان الدخل وقت حدوثها.

ألغراض محاسبة التحوط، تصنف معامالت التحوط إلى فئتين: )أ( معامالت تحوط القيمة العادلة والذي يوفر تحوط لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات 

مثبتة ومعترف بها، )ب( معامالت تحوط التدفقات النقدية والذي يوفر تحوط لمخاطر تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة سواء بمخاطر معينة متعلقة بموجودات أو مطلوبات 

معترف بها أو بمعاملة متوقعة تؤثر في صافي الدخل المستقبلي المصرح به.

إن شروط محاسبة التحوط تتطلب أن يكون متوقعاً أن يكون التحوط فّعال بصورة عالية، أي أن التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من األداة تقوم بمقابلة 

التغيرات في البند المتحوط له وأن يكون قياسها معتمداً. عند بدأ التحوط، يتم تثبيت غرض إدارة الخطر وإستراتيجيته وتعيين األداة المستعملة والبند المتحوط له وطبيعة 

المخاطر المتحوط لها وكيفية قيام البنك بتقييم فعالية عالقة التحوط. ويتم الحقاً تقييم التحوط والتأكد بأنه تحوط فّعال بصورة مستمرة.

فيما يتعلق بمعامالت تحوط القيمة العادلة والتي تتوافر فيها شروط محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة من إعادة قياس أداة التحوط إلى القيمة العادلة تدرج مباشرة في 

بيان الدخل الموحد. 

فيما يتعلق بمعامالت تحوط التدفقات النقدية التي تتوافر فيها شروط محاسبة التحوط، فيتم ادراج جزء من الربح أو الخسارة من أداة التحوط والذي يحقق التحوط الفعال 

مبدئيا في حقوق الملكية، أما الجزء غير الفعال فيتم ادراجه ضمن بيان الدخل الموحد. أما تحوطات التدفقات النقدية المؤثرة على معامالت مستقبلية فيتم تحويل األرباح أو 

الخسائر والتي تم ادراجها في حقوق الملكية إلى بيان الدخل في الفترة التي تؤثر فيها معامالت التحوط على بيان الدخل الموحد.

يتوقف استخدام محاسبة التحوط عندما تكون األدوات المالية المشتقة التي استعملت للتحوط قد انتهت مدتها أو تم بيعها أو إلغاؤها أو تنفيذها أو لم تعد مستوفية لشروط 

محاسبة التحوط. وعند تحديد ذلك، فإن أي ربح أو خسارة متراكمة على أدوات التحوط النقدية والمدرجة في حقوق الملكية تبقى في حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة 

المتوقعة. وعندما ال يعود من المتوقع حدوث معامالت التحوط المتوقعة فإن صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة ضمن حقوق الملكية يتم تحويلها إلى بيان الدخل 

الموحد للسنة.

إن المشتقات المالية المتضمنة في أدوات مالية أخرى او عقود أخرى راعية غير مالية يتم معاملتها كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرها وخصائصها غير متعلقة بصورة 

قريبة بالعقد الراعي وأن ال يكون العقد الراعي مقّيم بالقيمة العادلة حيث تكون األرباح والخسائر غير المحققة قد تم إدراجها في بيان الدخل الموحد.

انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم قابلية تحصيلها

يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية عمومية بمراجعة القيم المدرجة لموجوداته لتحديد فيما إذا كان هناك دلياًل موضوعياً يدل على أن موجوداته تعرضت لخسارة إنخفاض 

القيمة. فإذا وجد مثل هذا الدليل فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات وذلك لتحديد مدى خسارة إنخفاض القيمة، إن وجدت. وعندما يكون تقدير القيمة 

القابلة لالسترداد ألية وحدة من الموجودات غير ممكًنا، فإن البنك يقوم بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة التي تحقق التدفق النقدي والذي تنتمي إليها تلك الموجودات.
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لل 2    ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(

تاريخ المتاجرة والتسوية

يتم تسجيل جميع المشتريات والمبيعات للموجودات المالية والتي تتم “بالطرق االعتيادية” في تاريخ التسوية، وهو التاريخ الذي يقوم به البنك بتحويل/استالم الموجودات إلى/من الطرف المعني. إن 

المشتريات أو المبيعات المعتادة هي تلك التي تتعلق بالموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني الذي تحدده التشريعات أو القوانين أو حسب أعراف السوق. يتم إدراج أية تغيرات 

جوهرية في القيمة العادلة للموجودات التي التزم البنك بشرائها كما في تاريخ الميزانية العمومية الموحدة في بيان الدخل الموحد إذا تم تصنيفها كموجودات محتفظ بها بغرض المتاجرة وفي بيان التغيرات في 

حقوق المساهمين الموحد إذا تم تصنيفها كموجودات متاحة للبيع.

اإلعتراف وعكس األدوات المالية

يعترف البنك بالموجودات والمطلوبات المالية في الميزانية العمومية الموحدة فقط عندما يصبح طرفاً في البنود التعاقدية لألداة. ويتم تنزيل الموجودات المالية عندما ينتهي حق البنك في إستالم التدفقات 

النقدية من هذه الموجودات أو عندما يقوم البنك بتحويل حقه التعاقدي في إستالم التدفقات النقدية في هذه الموجودات وعدم إبقاء جميع مخاطر ومزايا الملكية بصورة جوهرية أو ال يكون هناك سيطرة. يتم 

عكس المطلوبات المالية عند إطفائها أي عندما يكون اإللتزام المحدد في العقد قد تم تسديده أو الفائدة أو إنتهت مدته.

القيم العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات المتداولة في األسواق المالية المنتظمة بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة عند إقفال العمل في تلك االسواق بتاريخ الميزانية العمومية الموحدة.

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحسب عليها فوائد بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وخصائص المخاطرة.

بالنسبة لالستثمارات التي ليس لها أسعار سوق معلنة وفي ظل غياب أي معلومات مالية عن الجهة المستثمر فيها، فإنه يتم تحديد إدراجها بسعر التكلفة ناقصاً مخصص إنخفاض القيمة، إن وجد.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وتظهر بالصافي في الميزانية العمومية الموحدة فقط عندما يكون هناك حق قانوني لعمل ذلك وعندما ينوي البنك القيام بالتسوية على أساس صافي القيمة أو 

عند تحقيق األصل وتسديد االلتزام في نفس الوقت.

3    أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد

من خالل تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والموضحة في إيضاح 2، قامت اإلدارة باتخاذ قرارات كان لها تأثير كبير على القيم المدرجة للقروض وسلفيات العمالء والقيم العادلة لألدوات المالية المشتقة. إن 

القروض والسلفيات والقيم العادلة لألدوات المالية المشتقة التي قد تأثرت قيمهم المدرجة بهذه القرارات المتخذة من قبل اإلدارة تتكون بصورة رئيسية من:

القروض والسلفيات

يتم إنشاء مخصص لخسائر القروض بتحميله في بيان الدخل الموحد كمخصص خسائر القروض. إن الزيادة والنقص في المخصص والتي تنتج عن التغيرات في قياس القروض المخفضة القيمة تدرج ضمن مخصص 

خسائر القروض والسلفيات وتؤثر بالتالي على بيان الدخل الموحد.

القروض المقّيمة إفراديًا

يتم تحديد خسائر إنخفاض القيمة للقروض المقّيمة إفرادياً بتقييم التعرض في كل حالة على حدة. ويتم تطبيق هذا اإلجراء على جميع القروض والسلفيات التجارية والتي تكون ذات قيمة مهمة إفرادياً والتي ال 

ينطبق عليها طريقة التقييم كمجموعة.

تقوم اإلدارة باعتبار العوامل التالية عند تحديد مخصص اإلنخفاض للقروض والسلفيات اإلفرادية المهمة:

•  القيمة المتوقع تحصيلها من بيع الضمانات المرهونة.

•  قدرة البنك على دعم مطالبته على الضمانات والمصاريف القانونية المتعلقة بذلك.

•  الفترة الزمنية المتوقعة إلكمال اإلجراءات القانونية وبيع الضمانات المرهونة.

تلزم سياسة البنك مراجعة منتظمة لقيمة مخصصات اإلنخفاض للتسهيالت اإلفرادية ومراجعة منتظمة لقيمة الضمان وقدرة البنك على دعم مطالباته.

تبقى القروض المنخفضة القيمة مدرجة كمنخفضة القيمة إال إذا أصبحت جارية بالكامل وأن تحصيل الفوائد ضمن الجداول المعينة والرصيد الرئيسي محتمل حدوثها.

القروض المقّيمة كمجموعة

يتم التقييم الجماعي لمخصص اإلنخفاض لقروض األفراد المتأخر تسديدها والتي لها خصائص مشتركة والتي ال تكون قيمها مهمة إفرادياً وللقروض العاملة التي لم يكن لديها إنخفاض في القيمة بصورة إفرادية.
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3    أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(

القروض المقّيمة كمجموعة )يتبع(

يتم إعتبار العوامل التالية من قبل اإلدارة عند تحديد مخصص إنخفاض القيمة لهذه القروض:

القروض الشخصية: إن جميع القروض التي لديها فترة تأخر للسداد مماثلة يعتبر أنها تحمل نفس مخاطر اإلئتمان ويتم إعداد مخصص إنخفاض القيمة على أساس إجمالي.

القروض العاملة األخرى: تقّيم إدارة البنك بناًء على الخبرة السابقة والظروف اإلئتمانية واإلقتصادية السائدة حجم القروض التي قد تكون منخفضة القيمة ولكن لم يتم تحديدها بتاريخ 

الميزانية العمومية الموحدة.

القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة في األسواق

يتم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة في األسواق المالية النشيطة بإستخدام تقنيات التقييم. عندما يتم إستخدام تقنيات التقييم )مثاًل النماذج( لتحديد القيم العادلة يتم 

التأكد من صحتها ومراجعتها بشكل دوري من قبل أشخاص مختصين ومستقلين.

كل النماذج تكون مرخصة قبل اإلستخدام ويتم تنظيمها ومراجعتها للتأكد من أن النتائج تعكس البيانات الحقيقية وأسعار السوق المقارنة. من حيث التطبيق فإن النماذج تستخدم فقط 

البيانات القابلة للمشاهدة بينما هناك نواحي أخرى مثل مخاطر اإلئتمان )سواًء كانت األدوات مملوكة أو لها مقابل(، فإن التذبذبات واإلرتباطات تتطلب من اإلدارة وضع تقديرات بتلك 

التغييرات في اإلفتراضات حول هذه العوامل التي قد تؤثر على القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة.

إنخفاض قيمة إستثمارات الملكية المتاحة للبيع

تمارس المجموعة حكمها حول اإلنخفاض في قيمة إستثمارات الملكية المتاحة للبيع. تتضمن تلك األحكام تحديد أي إنخفاض جوهري للقيم العادلة بأقل من التكلفة. ولوضع هذه األحكام 

تقوم المجموعة، مع األخذ بعين اإلعتبار عوامل أخرى، بتقييم التذبذب في أسعار األسهم. باإلضافة إلى ذلك تعتبر أن إنخفاض القيمة يكون مناسباً عندما يكون هناك أدلة على تدهور 

الوضع المالي للمستثمر به، طبيعة الصناعة وأداء القطاع، التغير التكنولوجي والتدفق النقدي التشغيلي والتمويلي.

األدوات المالية المشتقة

الحقاً لإلعتراف المبدئي، يتم الحصول على القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة، نماذج خصم التدفقات النقدية 

ونماذج التسعير المعترف بها حسبما هو مناسب. عند عدم تواجد أسعار مستقلة يتم تحديد القيمة العادلة بإستعمال طرق التقييم التي تستند على بيانات السوق المتواجدة. ويتضمن 

ذلك المقارنة مع أدوات مشابهة عند توفر بيانات سوق وتحاليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات وطرق التقييم األخرى المستخدمة عادًة من قبل السوق. إن العوامل 

الرئيسية التي تعتبرها اإلدارة عند إستعمال أي نموذج هي:

مدى إمكانية وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لألداة. إن التدفقات النقدية تكون عادًة وفقاً لشروط األداة ولكن تقدير اإلدارة قد يكون مطلوباً عند وجود شكوك في قدرة  أ( 

الطرف اآلخر للتعاقد في خدمة األداة بموجب شروطها التعاقدية. و

معدل خصم مالئم لألداة. تقوم اإلدارة بتحديد هذا المعدل بناًء على تقييمها للفرق المالئم لمعدل األداة عن المعدل بدون مخاطر. عند تقييم األداة بالرجوع إلى أدوات أخرى  ب( 

مشابهة، تأخذ اإلدارة باإلعتبار تاريخ إنتهاء وتركيب وتسعير األداة التي يتم مقارنتها. عند تقييم األدوات المالية بناًء على نماذج بإستعمال القيمة العادلة لمكوناتها تأخذ اإلدارة 

باإلعتبار باإلضافة إلى ذلك ضرورة تعديالت تأخذ بالحسبان عدة عوامل تضم فرق سعر العرض والطلب والمالئة اإلئتمانية وتكاليف خدمة المحفظة وعدم وجود التأكيدات 

للنموذج المستخدم. 

4    نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

290.0�4 331.813 نقد يف الصندوق

1.412.24� 1.566.644 أرصدة لدى البنوك املركزية

1.�02.321 1.898.457

5    ودائع وأرصدة لدى البنوك 

2005 2006
ألف درهم ألف درهم

81.081 46.242 حسابات جارية وودائع تحت الطلب
9.908.169 10.018.967 حسابات إكتتاب

9.989.250 10.065.209
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لل 6    االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة 

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

392.836 77.630 القيمة العادلة

تمثل االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة استثمارات في أسهم شركات متداولة والتي توفر للبنك فرصة الحصول على عائد من خالل األرباح الموزعة أو أرباح 

المتاجرة بها. ال يوجد لهذه االستثمارات تواريخ استحقاق ثابتة أو محددة أو كوبونات بسعر فائدة. يتم احتساب القيمة العادلة لهذه االستثمارات بناًء على تقييم 

مدراء المحافظ اإلستثمارية.

7    القروض والسلفيات، صافي

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

14.548.158 15.692.786 السحب عىل املكشوف

4.498.�00 5.099.215 قروض شخصية

22.891.�26 40.734.460 قروض ألجل

232.32� 444.661 بطاقات ائتامن

707.250 1.436.409 تسهيالت أخرى

42.8�8.161 63.407.531

)�14.100( )982.882( يطرح: مخصص القروض والسلفيات املشكوك يف تحصيلها

42.164.061 62.424.649

تظهر القروض والسلفيات بصافي القيمة بعد خصم المخصص المتعلق بعدم االسترداد. لقد كانت الحركة على المخصص خالل السنة كما يلي:

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

�93.054 714.100 يف 1 يناير

)831( 701 تعديل تحويل عملة

)290.548( 74.611 صايف مبالغ تم إسرتجاعها/ )شطبها(

)106.169( )145.823( مبالغ مسرتدة

318.594 339.293 املحمل خالل السنة 

�14.100 982.882 كام يف 31 ديسمرب
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ت المالية الموحدة
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر 2006 )يتبع(
ي 31 دي

سنة المنتهية ف
لل

7    القروض والسلفيات، صافي )يتبع(

تظهر محفظة القروض والسلفيات بعد خصم الفوائد المعلقة من اآلتي:

2005 2006

إجاميل دولية محلية إجاميل دولية محلية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم القطاع االقتصادي

29.16� - 29.16� 20.401 - 20.401 الزراعي

2.05�.244 �50.398 1.306.846 1.415.312 678.915 736.397 الطاقة

1.682.�52 183.6�3 1.499.0�9 2.644.310 189.288 2.455.022 التجارة

1.960.�64 4.940 1.955.824 1.923.545 16.958 1.906.587 اإلنشاءات

640.280 89.283 550.99� 3.119.058 432.461 2.686.597 النقل واملواصالت

4.365.1�4 3.420 4.361.�54 4.752.897 8.208 4.744.689 أألفراد

18.132.055 19�.229 1�.934.826 22.065.037 807.087 21.257.950 األفراد - آخرين

4.582.566 - 4.582.566 2.837.996 - 2.837.996 الحكومي

2.�18.680 2.323.533 395.14� 9.847.494 2.486.488 7.361.006 مؤسسة مالية

1.6�0.998 281.080 1.389.918 1.964.665 413.615 1.551.050 الصناعة

3.155.413 692.443 2.462.9�0 11.965.272 2.609.229 9.356.043 خدمات 

1.883.068 38.109 1.844.959 851.544 36.730 814.814 أخرى

42.8�8.161 4.564.108 38.314.053 63.407.531 7.678.979 55.728.552 اإلجاميل

)�14.100( )982.882(
يطرح: مخصص القروض والسلفيات 

املشكوك يف تحصيلها

42.164.061 62.424.649 اإلجاميل

لقد بلغ رصيد القروض والسلفيات غير العاملة التي لم يتم إحتساب فوائد عليها، أو تلك التي تم تعليق فوائدها مبلغ 1.41�.553 ألف درهم كما في 31 ديسمبر 2006       

)2005: 1.250.000 ألف درهم(. ويضم هذا المبلغ فوائد معلقة كما في 31 ديسمبر 2006 بمبلغ 306.158 ألف درهم )2005: �314.11 ألف درهم(.

تتضمن القروض والسلفيات قرض بدون فائدة إلى حكومة أبوظبي )“الحكومة”( بقيمـة 66�.680 ألف درهم كما في 31 ديسمبر 2006 )2005 – �05.000 ألف درهم(. نتج 

هذا القرض نتيجة تحويل للحكومة لبعض القروض والسلفيات غير العاملة والتي كانت في السابق مضمونة من قبل الحكومة.
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2005 2006

ألف درهم ألف درهم

استثامرات متاحة للبيع

3�2.�33 1.855.275 استثامرات مدرجة

1.136.611 1.583.359 استثامرات غري مدرجة

1.509.344 3.438.634

استثامرات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

262.110 262.110 أوراق مالية بسعر رصف عائم

1.��1.454 3.700.744

إن القيمة العادلة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق تساوي قيمتها المدرجة كما في 31 ديسمبر 2006.

تتضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع أداة رأسمالية بمبلغ 51.000 ألف درهم )2005: 51.000 ألف درهم( والتي يتم إدراجها بالتكلفة في ظل غياب أسعار سوقية 

مدرجة أو معلومات مالية حديثة عن الجهة المستثمر فيها. يتم اإلحتفاظ بهذه اإلستثمارات بغرض الحصول على عوائد عن طريق أنصبة األرباح الموزعة والزيادة في 

القيمة على المدى الطويل.

9    موجودات أخرى  

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

259.264 574.598 فوائد مستحقة القبض  

86.2�1 86.062 رضائب مستقطعة

60.019 108.072 مصاريف مدفوعة مقدما 

383.105 998.544 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات )إيضاح 25(

130.562 190.461 رصيد مقاصة مدين

240.95� 290.178 أوراق قبول

142.022 161.750 أخرى

1.302.200 2.409.665
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ت المالية الموحدة
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر 2006 )يتبع(
ي 31 دي

سنة المنتهية ف
لل

10    ممتلكات ومعدات، صافي

املجموع
أعامل رأساملية 

قيد التنفيذ

معدات وملحقات 

الحاسب اآليل

أثـاث 

وسيارات ومعدات
عقارات مستأجرة عقارات مملوكة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

التكلفة أو التقييم

389.63� 65.625 56.509 53.103 13.903 200.49� 1 يناير 2005

)345( - - )1�8( )2( )165( تعديل فرق عملة

229.913 1�4.016 45.9�0 4.130 5.593 204 إضافات خالل السنة

- )54.903( 36.951 2.219 9.503 6.230 تحويالت

)1.���( - - )1.093( - )684( إستبعادات

61�.428 184.�38 139.430 58.181 28.99� 206.082 1 يناير 2006

208 - - 121 1 86 تعديل فرق عملة

149.��6 140.312 4.449 2.609 4�6 1.930 إضافات خالل السنة

- )281.�02( 2�.641 18.363 1.4�0 234.228 تحويالت

)185( - - )181( )4( إستبعادات -

�6�.22� 43.348 1�1.520 �9.093 30.940 442.326 31 ديسمرب 2006

االستهالك املرتاكم

188.518 - 44.9�6 40.�63 10.06� 92.�12 1 يناير 2005

)149( - - )135( )1( )13( تعديل فرق عملة

2�.29� - 11.568 5.090 1.605 9.034 محمل خالل السنة 

)1.430( - - )1.058( - )3�2( إستبعادات

214.236 - 56.544 44.660 11.6�1 101.361 1 يناير 2006

�8 - - �4 2 2 تعديل فرق عملة

41.064 - 16.8�2 6.�52 2.828 14.612 محمل خالل السنة 

)1�5( - - )1�3( )2( إستبعادات -

255.203 - �3.416 51.313 14.499 115.9�5 31 ديسمرب 2006

صايف القيمة الدفرتية

512.024 43.348 98.104 27.780 16.441 326.351 31 ديسمرب 2006

403.192 184.�38 82.886 13.521 1�.326 104.�21 31 ديسمرب 2005

تشتمل الممتلكات والمعدات على أرض تم إمتالكها في 1 يوليو 1985، والتي تم تسجيلها بصافي القيمة الممكن تحصيلها في ذلك التاريخ.
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2005 2006

ألف درهم ألف درهم

346.13� 171.848 حسابات جارية وودائع تحت الطلب

5.253.559 7.781.998 ودائع تستحق خالل سنة واحدة

449.�55 16.341 ودائع تستحق بعد سنة واحدة

6.049.451 7.970.187

12    قروض قصيرة ومتوسطة األجل

أوراق مالية غير مضمونة 

2005 2006
ألف درهم ألف درهم اإلستحقاق القيمة اإلسمية

1�1.643 - 2006 ين ياباين
1�6.�46 - 2006 دوالر سنغافوري
25�.110 - 2006 دوالر أمرييك

- 46.275 200� ين ياباين
- 311.673 200� دوالر هونج كونج

18.365 459.125 200� دوالر أمرييك
- 106.664 200� يورو
- 64.682 200� دوالر نيوزيالندي 
- 156.792 2008 فرنك سويرسي
- 365.000 2009 درهم إمارايت 

146.920 422.395 2009 دوالر أمرييك
3.305.�00 3.673.000 2010 دوالر أمرييك

- 154.250 2011 ين ياباين
- 36.730 2011 دوالر أمرييك
- 904.568 2011 فرنك سويرسي
- 47.223 2011 دوالر هونج كونج
- 3.595.592 2011 جنيه اسرتليني 
- 1.000.000 2013 درهم إمارايت 
 - 96.295 2016 لرية تريك

4.0�6.484 11.440.264

قرض مشرتك

3.6�3.000 3.673.000 2008 دوالر أمرييك

أوراق مالية ثانوية بسعر رصف عائم

- 1.469.200 2016 دوالر أمرييك

�.�49.484 16.582.464
- 27.730 تعديالت القيمة العادلة من مقايضة عملة

�.�49.484 16.610.194
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ت المالية الموحدة
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر 2006 )يتبع(
ي 31 دي

سنة المنتهية ف
لل

12    قروض قصيرة ومتوسطة األجل )يتبع(

تستحق دفعات الفائدة على األوراق المالية غير المضمونة كل ربع سنة ونسبة الفائدة هي كما يلي:

فائدة مبعدل ثابت بسعر 0.65% بالسنة. أوراق بالني الياباين )إستحقاق �200( 

فائدة مبعدل ثابت بسعر 1.66% بالسنة. أوراق بالني الياباين )إستحقاق 2011( 

فائدة عىل أساس ليبور لثالثة أشهر زائد 10 إىل 35 نقطة. أوراق بالدوالر األمرييك

فائدة عىل أساس سعر املقايضة املعروض للدوالر السنغافوري لثالثة أشهر زائد � نقاط. أوراق بالدوالر السنغافوري

فائدة مبعدل ثابت بسعر 4.48% إىل 4.85% بالسنة. أوراق بدوالر هونج كونج )استحقاق �200( 

فائدة عىل أساس معدل سعر هونج كونج املعروض زائد 35 نقطة. أوراق بدوالر هونج كونج )إستحقاق 2011(

فائدة عىل أساس ليبور لثالثة أشهر زائد 12 نقطة. أوراق باليورو 

فائدة عىل أساس ليبور لثالثة أشهر زائد 14 إىل 35 نقطة. أوراق بالفرنك السويرسي

فائدة عىل أساس إيبور لثالثة أشهر زائد 22 نقطة. أوراق بالدرهم االمارايت )إستحقاق 2009( 

فائدة مبعدل ثابت بسعر 6% سنوياً. أوراق بالدرهم االمارايت )استحقاق 2013( 

فائدة مبعدل ثابت بسعر 12.�5% بالسنة. أوراق باللرية الرتيك 

فائدة مبعدل ثابت بسعر 5.625% سنوياً. جنيه اسرتليني 

فائدة عامئة عىل أساس سعر املقايضة للدوالر النيوزالندي لثالثة أشهر. أوراق بالدوالر النيوزيالندي 

تستحق دفعات الفائدة على القرض المشترك كل ربع سنة بسعر كوبون يعادل 2�.5 نقطة أساسية زيادة على ليبور لثالثة أشهر على الودائع بالدوالر األمريكي. يحق للبنك أن 

يمدد القرض المشترك لمدة عامين إضافيين من تاريخ اإلستحقاق.

تم الحصول على األوراق المالية الثانوية من مؤسسات مالية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي مؤهلة كقرض ثانوي رأسمالي بالدرجة الثانية للخمس سنوات األولى 

ولغاية عام 2011 وبعد ذلك يتم إطفاؤها بمعدل 20% سنوياً ولغاية 2016 إلحتساب كفاية رأس المال )إيضاح 33( وذلك إذا لم يتم إسترجاعها خالل عام 2011. تم إعتماد هذا 

من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

تستحق دفعات الفائدة على األوراق المالية الثانوية بسعر صرف عائم كل ربع سنة بسعر كوبون يعادل 60 نقطة أساسية زيادة على ليبور لثالثة أشهر على الودائع بالدوالر 

األمريكي.

لدى البنك أيضاً تسهيالت غير مضمونة بقيمة 1.000.000 ألف دوالر أمريكي )2005 – 925.000 ألف دوالر أمريكي( من مجموعة بنوك مع فترة سحب لسنة واحدة.

13    مطلوبات أخرى

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

213.801 376.662 فوائد مستحقة الدفع

60.196 64.804 مخصصات نهاية الخدمة للموظفني

16.��5 37.446 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

218.842 289.411 حساب مقاصة دائن

�9.139 139.279 إيرادات مؤجلة

35�.�53 806.033 القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح 25( 

240.95� 290.178 أوراق قبول

183.124 383.155 أخرى

1.3�0.58� 2.386.968
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لل 13    مطلوبات أخرى )يتبع(

إن القيمة العادلة السالبة للمشتقات تتعلق بمشتقات محتفظ بها للمتاجرة وللتحوط للقيمة العادلة لبعض القروض والسلفيات واالستثمارات والودائع. وقد تم إجراء 

تعديل بمبلغ مماثل في القيمة الدفترية للبنود التي تم التحوط لها. 

تنشأ أوراق القبول عندما يضمن البنك الدفعات مقابل تقديم مستندات مسحوبة بموجب خطابات اإلئتمان الصادرة. في السنة الحالية، تم تسجيل أوراق القبول في 

الميزانية العمومية الموحدة ضمن المطلوبات األخرى مع رصيد مطابق مستحق من العمالء مسجل ضمن الموجودات األخرى )إيضاح 9(.

14 الضرائب

إن الضرائب الناتجة عن عمليات الفروع العاملة في الهند تم إحتسابها وفقاً لقانون الضرائب في الهند.

15    رأس المال

المصرح به        المصدر والمدفوع بالكامل
2005 2006

ألف درهم ألف درهم ألف درهم

4.000.000 4.000.000 4.000.000 اسهم عادية بقيمة 1 درهم، )2005 - 1 درهم لكل سهم(

2005 2005 2006 2006
ألف درهم عـدد األسهم ألف درهم عـدد األسهم

1.250.000 125.000.000 4.000.000 4.000.000.000 1 يناير
250.000 25.000.000 إصدار أسهم منحة، كما في 6 مارس  -  - 

    

1.500.000 150.000.000 4.000.000 4.000.000.000

- 1.500.000.000 تجزئة األسهم كما في 18 سبتمبر، 10 أسهم للسهم الواحد - -
500.000 500.000.000 إصدار أسهم منحة، كما في 18 سبتمبر - -

2.000.000 2.000.000.000 حق إصدار أسهم، كما في 10 أكتوبر - -

4.000.000 4.000.000.000 4.000.000 4.000.000.000 الرصيد كما في 31 ديسمبر

يمتلك جهاز أبوظبي لالستثمار 64.841% )2005: 64.841%( من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل.

16    االحتياطيات 

االحتياطي النظامي

وفقا للمادة رقم 82 من القانون االتحادي رقم 10 لسنة 1980، يتم تحويل 10% من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. يمكن للبنك إيقاف هذا التحويل 

عندما يبلغ رصيد االحتياطي النظامي 50% من رأسمال البنك المدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

االحتياطي القانوني

وفقا لقانون الشركات التجارية االتحادي رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته( والمادة رقم 84 من النظام األساسي للبنك، يتم تحويل 10% من صافي أرباح السنة إلى 

االحتياطي القانوني. يمكن للبنك إيقاف هذا التحويل عندما يبلغ رصيد االحتياطي القانوني 50% من رأسمال البنك المدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

االحتياطي العام 

يتم التحويل إلى االحتياطي العام وفقا لتوصيات مجلس اإلدارة. يستخدم هذا االحتياطي لألغراض التي يوصي بها مجلس اإلدارة ويوافق عليها المساهمون.
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سمبر 2006 )يتبع(
ي 31 دي

سنة المنتهية ف
لل

16    االحتياطيات )يتبع(

احتياطي طوارئ

لقد تم انشاء هذا االحتياطي لمقابلة المخاطر أو الطوارئ المستقبلية غير المتوقعة وغير المنظورة التي قد تنتج عن المخاطر البنكية العامة.

17    أنصبة أرباح مقترحة للتوزيع

إقترح مجلس اإلدارة دفع توزيعات أرباح نقدية بقيمة 1.210.000 ألف درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 )2005: أنصبة أرباح نقدية – ال شيء درهم و 33% أسهم 

منحة مصدرة بلغت قيمتها 500.000 ألف درهم( والتي تمثل 30.25% من رأس المال المدفوع. يخضع هذا إلى إعتماد المساهمين في اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية.

18    إيرادات الفوائد

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

1.916.860 3.433.620 قروض وسلفيات

366.242 522.255 ودائع لدى البنوك

13�.922 167.173 إيرادات فوائد من اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق واإلستثمارات المتاحة للبيع

28.325 4.560 فائدة اسمية على قروض منخفضة القيمة

2.449.349 4.127.608

19    مصروفات الفوائد

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

221.439 252.037 ودائع للبنوك

�40.965 1.509.840 ودائع للعمالء

114.33� 591.740 قروض قصيرة ومتوسطة األجل

1.0�6.�41 2.353.617

20    صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

584.564 547.199 رسوم تأمين إكتتابات الشركات

140.342 77.036 رسوم من صندوق اإلئتمان واألنشطة اإلئتمانية األخرى

- 55.045 رسوم األنشطة البنكية اإلستثمارية

368.064 449.966 أخرى

1.092.9�0 1.129.246
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لل 21    )خسائر(/ أرباح إستثمارات لغرض المتاجرة ولغير غرض المتاجرة

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

45.823 )39.691( )خسائر(/أرباح من إستثمارات لغرض المتاجرة

20.222 11.467 ربح بيع إستثمارات متاحة للبيع

1�4 ربح استبعاد إستثمارت محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -

66.219 )28.224(

22    العائد األساسي على السهم

تم احتساب العائد األساسي على السهم وذلك بقسمة صافي أرباح السنة العائدة إلى حقوق الملكية في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

السنة على النحو التالي:

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

1.912.1�6 2.081.617 صافي أرباح السنة العائدة إلى مساهمي البنك )بآالف الدراهم(

3.890.0�8 4.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم في اإلصدار خالل السنة )باآلالف(

0.49 0.52 العائد األساسي على السهم )درهم( 

لم يقم البنك بإصدار أي أدوات مالية قد يكون لها تأثير على العائد األساسي للسهم في حال تحويلها.

23    النقد ومرادفات النقد

تشتمل النقد ومرادفات النقد والمدرجة في بيان التدفقات النقدية الموحدة على مبالغ الميزانية العمومية التالية: 

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

1.�02.321 1.898.457 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

9.989.250 10.065.209 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

)6.049.451( )7.970.187( أرصدة مستحقة للبنوك

5.642.120 3.993.479

)3.189.2�0( )2.734.158( يطرح: ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك – تاريخ اإلستحقاق أكثر من 3 أشهر 

1.490.2�6 177.509 يضاف: أرصدة مستحقة للبنوك – تاريخ اإلستحقاق أكثر من 3 أشهر

3.943.126 1.436.830
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24    المعامالت مع األطراف ذات العالقة

يقوم البنك بإبرام تعامالت مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك والمنشآت المتعلقة بهم ضمن سياق أعماله االعتيادية وباألسعار التجارية للفوائد 

والعموالت.

إن المعامالت بين البنك والشركات التابعة قد تم حذفها عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.

إن أرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن الميزانية العمومية الموحدة هي كما يلي:

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

قروض وسلفيات:

53.869 33.662 إلى أعضاء مجلس اإلدارة

5.20� 2.369 إلى المدراء الرئيسيين 

59.0�6 36.031

ودائع العمالء:

29.381 37.104 من أعضاء مجلس اإلدارة

3.6�3.000 3.673.000 من مساهمي األغلبية 

3.19� 5.067 من المدراء الرئيسيين

3.�05.5�8 3.715.171

استثمارات في محافظ مدارة بواسطة البنك – بالقيمة العادلة:

�8.000 77.008 إستثمارات لغرض المتاجرة

- 6.250 استثمارات متاحة للبيع 

�8.000 83.258

التزامات ومطلوبات طارئة غير قابلة للنقض:

92.828 74.859 إلى أعضاء مجلس اإلدارة

12.648 إلى مساهمي األغلبية -

105.4�6 74.859

إن أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة هي كما يلي:

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

إيرادات الفوائد والرسوم والعموالت:

1.263 3.201 أعضاء مجلس اإلدارة

�4 101 المدراء الرئيسيين 

1.33� 3.302
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2005 2006 مصروفات الفوائد:

الف درهـم الف درهـم

�6 212 أعضاء مجلس اإلدارة

54.243 175.726 مساهمي األغلبية 

3� 98 المدراء الرئيسيين 

54.356 176.036

إن مكافآت المدراء الرئيسيين خالل السنة كانت كما يلي:

2005 2006

الف درهـم الف درهـم

14.695 24.44� مكافآت قصيرة األجل

يتم تخصيص وتسديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كتوزيع من صافي ربح السنة وفقاً لبنود القانون االتحادي رقم )8( الخاص بالشركات التجارية في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. وقد تم إدراجها ضمن مكافآت قصيرة األجل أعاله. 

إن مكافآت المديرين الرئيسيين اآلخرين هي وفقاً لعقود العمل المتفق عليها.

25    التزامات ومطلوبات طارئة

لقد كان لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية كما في 31 ديسمبر:

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

التزامات نيابًة عن زبائن

2.42�.265 2.931.974 اعتمادات مستندية

10.213.666 13.312.039 خطابات ضمان

12.601.943 22.926.977 التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت إئتمانية 

19.�48 53.152 التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية 

1�.293 8.647 التزامات إلستثمارات لغير غرض المتاجرة 

25.2�9.915 39.232.789

االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية

تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية على االلتزامات المتعلقة بتقديم خطابات اعتماد وخطابات ضمان مخصصة لتلبية احتياجات عمالء البنك. 
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25    التزامات ومطلوبات طارئة )يتبع(

االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية )يتبع(

تمثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت ائتمانية االلتزامات التعاقدية لتقديم قروض وسلفيات وتسهيالت تجدد تلقائيا. وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ صالحية 

محددة، أو تشتمل على شروط اللغائها. ونظرا المكانية انتهاء صالحية هذه العقود دون استعمالها، فإن إجمالي مبالغ هذه العقود ال تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقبلية.

يلتزم البنك بموجب خطابات االعتماد وخطابات الضمان بالسداد نيابة عن عمالئه في حالة عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته وفقا لشروط العقد. قد تحمل هذه العقود، 

مخاطر سوقية عند اصدارها أو تمديد صالحيتها بأسعار فائدة ثابته. غير أن هذه العقود تكون بصورة رئيسية ذات أسعار متغيرة.

مشتقات األدوات المالية

يقوم البنك، ضمن سياق نشاطه االعتيادي بإجراء معامالت متنوعة تتضمن مشتقات األدوات المالية. تمثل مشتقة األدوات المالية عقد مالي مبرم بين طرفين تعتمد فيه 

المدفوعات على تحركات األسعار لواحدة أو أكثر من األدوات المالية أو النسب المشار اليها أو مؤشر األسعار. تشتمل مشتقات األدوات المالية التي يتعامل فيها البنك على 

العقود اآلجلة وعقود الخيارات والتبادل. 



التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | 2006

63

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

ت ا
انا

لبي
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

إي
ع(

يتب
( 2

00
6 

بر
سم

دي
 3

1 
ي

 ف
ية

ته
من

 ال
نة

س
لل 25    التزامات ومطلوبات طارئة )يتبع(

مشتقات األدوات المالية )يتبع(

إن الجدول أدناه يوضح المبالغ االعتبارية لألدوات المالية المشتقة، التي تم تحليلها وفقا لمدة االستحقاق. إن القيمة االعتبارية هي قيمة المشتقات المالية التي 

تخص الموجودات، أو المؤشر األساسي للسعر وتمثل األساس لقياس التغير في قيمة المشتقات المالية. إن القيم االعتبارية تدل على حجم رصيد المعامالت في نهاية 

السنة وال تعطي مؤشرا لمخاطر السوق واالئتمان.

المبالغ االعتبارية وفقا لمدة االستحقاق
أكثر من سنة  خالل 3-12 شهر خالل 3 أشهر االجمالي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
كما في 31 ديسمبر 2006

مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة
34.366 - - 34.366 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

15.507.100 4.841.347 9.246.209 29.594.656 مقايضات أسعار الفائدة
- 1.541.994 818.503 2.360.497 عقود معدالت آجلة

1.095.140 - 6.483.822 7.578.962 خيارات
- - 3.371.860 3.371.860 عقود مستقبلية

3.987.337 16.152 316 4.003.805 عقود المنتجات اآلجلة
519.092 - - 519.092 مقايضات الطاقة 

21.143.035 6.399.493 19.920.710 47.463.238

مشتقات مالية محتفظ بها بغرض التحوط
- 3.229.247 3.291.630 6.520.877 مقايضات أسعار الفائدة

56.461 7.298.062 26.353.772 33.708.295 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

56.461 10.527.309 29.645.402 40.229.172

21.199.496 16.926.802 49.566.112 87.692.410

كما في 31 ديسمبر 2005

مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة
- 1.581.519 185.4�1 1.�66.990 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

8.458.405 - - 8.458.405 مقايضات أسعار الفائدة
- 480.066 1.395.�40 1.8�5.806 عقود معدالت آجلة

8.518.055 8��.523 820.064 10.215.642 خيارات
- - 54.5�0 54.5�0 عقود مستقبلية
- - 1.535 1.535 عقود المنتجات اآلجلة
- 598.508 - 598.508 مقايضات الطاقة 

16.9�6.460 3.53�.616 2.45�.380 22.9�1.456

مشتقات مالية محتفظ بها بغرض التحوط
355.��2 �18.911 18.365 1.093.048 مقايضات أسعار الفائدة
133.123 551.469 2.503.320 3.18�.912 عقود صرف عمالت اجنبية آجلة

488.895 1.2�0.380 2.521.685 4.280.960

1�.465.355 4.80�.996 4.9�9.065 2�.252.416
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25    التزامات ومطلوبات طارئة )يتبع(

مشتقات األدوات المالية المتعلقة بمخاطر االئتمان

تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة بمشتقات األدوات المالية من احتمال إخالل العمالء بالتزاماتهم التعاقدية، وتكون محدودة بالقيمة السوقية اإليجابية لألدوات المالية التي تكون 

في صالح البنك. يقوم البنك بإبرام عقود مشتقات أدوات مالية مع عدة مؤسسات مالية ذات التصنيف االئتماني الجيد.

مشتقات األدوات المالية المحتفظ بها أو المصدرة لغرض المتاجرة

تتكون معظم أنشطة المتاجرة التي يقوم بها البنك في مشتقات األدوات المالية من أنشطة تمركز وموازنة. تشتمل األنشطة البيعية على عرض المنتجات للعمالء بأسعار تنافسية 

وذلك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمتوقعة. تتعلق أنشطة التمركز بإدارة مراكز مخاطر السوق في ضوء توقعات بتحقيق أرباح نتيجة لتقلبات 

األسعار والمعدالت ومؤشرات األسعار. وتشتمل أنشطة الموازنة التعرف على واالستفادة من أرباح فروقات األسعار بين األسواق والمنتجات. كما في 31 ديسمبر 2006، بلغت 

القيم العادلة اإليجابية والسالبة لهذه المشتقات مبلغ 803.�16 ألف درهم )2005 – 383.105 ألف درهم( و 806.033 ألف درهم )2005 – 35�.�53 ألف درهم( على التوالي. 

لقد تم إدراج القيم العادلة لهذه المشتقات ضمن الموجودات األخرى )إيضاح 9( والمطلوبات األخرى )إيضاح 13(. يتم تحديد القيم العادلة لهذه المشتقات بإستخدام نماذج 

تقييم مناسبة كما هو مبين في إيضاح رقم 3.

مشتقات األدوات المالية المحتفظ بها أو المصدرة مقابل التحوط

يستخدم البنك مشتقات األدوات المالية لغرض التحوط للمخاطر كجزء من أنشطة إدارة الموجودات والمطلوبات للحد من تعرض البنك لتقلبات أسعار الفائدة والصرف. 

يستخدم البنك عقود العمالت األجنبية اآلجلة، وعقود تبادل العمالت وعقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الصرف والفائدة كما يستخدم البنك وعقود التبادل 

ألسعار الفائدة للتحوط مقابل مخاطر القيمة العادلة الناشئة عن بعض األدوات المالية ذات المعدل الثابت. وفي جميع هذه الحاالت يتم بصفة رسمية توثيق عالقة وهدف 

التحوط بما في ذلك تفاصيل البند الذي يتم التحوط له ومشتق التحوط، ويتم احتساب المعامالت على أنها معامالت تحوط القيمة العادلة. كما في 31 ديسمبر 2006، بلغت 

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات لهذه المشتقات المصنفة كأدوات تحوط للقيمة العادلة مبلغ 194.828 الف درهم )2005: ال شيء درهم( و ال شي درهم )2005: ال شيئ 

درهم( على التوالي. لقد تم إدراج القيم العادلة لهذه المشتقات ضمن الموجودات األخرى )إيضاح 9( والمطلوبات األخرى )إيضاح 13(.

األرباح أو )الخسائر( الناتجة عن معامالت تحوط القيم العادلة: 

2005 2006
ألف درهم ألف درهم

- 194.828 أدوات التحوط
 - )194.828( البنود المتحوط لها المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها

 -  - 

لقد كان لدى البنك صافي مخاطر بالعمالت األجنبية الرئيسية التالية كما في 31 ديسمبر:

2005 2006
ألف درهم

المعادل

فائض/ )نقص(

ألف درهم 

المعادل 

فائض/ )نقص(

 )5.064.082(  1.625.406 دوالر أمريكي

 48.411  )61.164( روبية هندية

 2.048  )2.239( ريال عماني

 )3.538(  )20.960( جنيه استرليني

 1.218  214.770 يورو

 �3  100 دينار بحريني

 )533(  86 ريال سعودي

 )1.486(  )1.100( ين ياباني



التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | 2006

65

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

ت ا
انا

لبي
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

إي
ع(

يتب
( 2

00
6 

بر
سم

دي
 3

1 
ي

 ف
ية

ته
من

 ال
نة

س
لل 26    المعلومات القطاعية 

المعلومات القطاعية الرئيسية

ألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة البنك إلى قطاعين رئيسيين هما: )أ( األنشطة البنكية التجارية والتي تمثل بشكل رئيسي تقديم القروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى 

والودائع والحسابات الجارية لعمالء البنك، )ب( األنشطة البنكية االستثمارية والتي تمثل بشكل رئيسي إدارة المحفظة االستثمارية للبنك والتعامل باألدوات المشتقة 

وعمليات الخزينة. تمثل هذه القطاعات األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره عن المعلومات القطاعية الرئيسية. يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعين وفقا ألسعار تحددها 

اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار تكلفة األموال.

كانت المعلومات القطاعية للسنة كما يلي:

    األنشطة البنكية التجارية    األنشطة البنكية االستثمارية            اإلجمالي

2005 2006 2005 2006 2005 2006

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

2.649.908 3.097.178 220.944 411.337 2.428.964 2.685.841 إيرادات العمليات

1.921.964 2.149.829 20�.619 289.481 1.�14.345 1.860.348 نتائج القطاع وأرباح العمليات

)9.366( )65.582( )9.366( )65.582( حصة حقوق األقلية -  - 

1.912.598 2.084.247 198.253 223.899 1.�14.345 1.860.348 صافي األرباح قبل ضريبة الدخل

)422( )2.630( مصروفات ضريبة الدخل  غير موزعة

1.912.1�6 2.081.617 صافي أرباح السنة

معلومات أخرى

5�.�25.314 81.088.378 21.199.408 16.174.000 36.525.906 64.914.378 موجودات القطاع

49.106.901 70.364.200 21.199.408 16.174.000 2�.90�.493 54.190.200 مطلوبات القطاع

8.618.413 10.724.178 حقوق الملكية 

5�.�25.314 81.088.378 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

229.913 149.776 39.�04 10.606 190.209 139.170 المصروفات الرأسمالية المتكبدة خالل السنة

2�.29� 41.064 2.323 1.916 24.9�4 39.148 مصاريف االستهالك خالل السنة 
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26    المعلومات القطاعية )يتبع( 

المعلومات القطاعية الثانوية

بالرغم من أن البنك منظم بشكل رئيسي من قطاعات عمل، إال أن البنك يعمل ضمن سوقين جغرافيين: أحدهما السوق المحلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي يمثل 

عمليات البنك التي نشأت من فروع البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة، واآلخر السوق الدولي والذي يمثل عمليات البنك التي نشأت من فروعه في الهند. يوضح الجدول 

التالي التوزيع الجغرافي إليرادات العمليات وإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات والمصروفات الرأسمالية للبنك حسب القطاع الجغرافي:

              محلي              دولي           اإلجمالي

2005 2006 2005 2006 2005 2006

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

2.649.908 3.097.178 �.184 15.481 2.642.�24 3.081.697 إيرادات العمليات

1.921.964 2.149.829 )1.158( 6.909 1.923.122 2.142.920 ربح/ )خسارة( قبل الضرائب 

)422( )2.630( )422( )2.630( مصروفات ضريبة الدخل - -

)9.366( )65.582( - - )9.366( )65.582( حصة حقوق األقلية

1.912.1�6 2.081.617 )1.580( 4.279 1.913.�56 2.077.338 صافي أرباح/ )خسارة( السنة

5�.�25.314 81.088.378 4��.512 657.710 5�.24�.802 80.430.668 موجودات القطاع

49.106.901 70.364.200 4�9.092 653.431 48.62�.809 69.710.769 مطلوبات القطاع 

229.913 149.776 352 160 229.561 149.616 المصروفات الرأسمالية المتكبدة خالل السنة



التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | 2006

6�

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

ت ا
انا

لبي
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

إي
ع(

يتب
( 2

00
6 

بر
سم

دي
 3

1 
ي

 ف
ية

ته
من

 ال
نة

س
لل 27    مخاطر االئتمان 

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد األطراف لعقود األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية. يحاول البنك التحكم في 

مخاطر االئتمان من خالل متابعة المخاطر االئتمانية والحد من التركيز على التعامل مع أطراف محددة، والتقييم المستمر للقدرة االقتصادية واإلئتمانية المتعلقة 

باالطراف التي يتعامل معها البنك. إضافة إلى ذلك، يقوم البنك بإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة المتاجرة عن طريق الدخول في اتفاقيات التسوية وترتيبات الضمان 

مع األطراف األخرى حسبما تقتضيه الظروف وكذلك الحد من فترة التعرض للمخاطر. وقد يقوم البنك في بعض الحاالت بإلغاء معامالت أو توزيعها على اطراف أخرى 

لتخفيض مخاطر االئتمان.

تنتج تركزات مخاطر االئتمان عندما تتعامل مجموعة من األطراف في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة ضمن منطقة جغرافية واحدة، أو عندما تكون لها نفس 

السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مشابه في حالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. وتشير 

تركزات االئتمان إلى حساسية واستجابة مخاطر قد تؤثر على أداء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال معين أو منطقة جغرافية معينة.

يسعى البنك إلى إدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطته االئتمانية لتفادي تركزات المخاطر غير المناسبة تجاه أفراد أو مجموعات من العمالء في منطقة 

معينة أو قطاع أعمال معين. كما يقوم البنك باالستحواذ على الضمانات المالئمة كلما دعت الضرورة.

إن تفاصيل محتويات محفظة القروض والسلفيات مبينة في اإليضاح رقم )�(. كما يبين اإليضاح رقم )25( المعلومات حول مخاطر االئتمان المتعلقة بمشتقات 

األدوات المالية. 

إن الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان المعرض لها البنك بإستثناء الضمانات وتعزيزات اإلئتمان األخرى هي كالتالي:

31 ديسمبر 2005 31 ديسمبر 2006

الحد األقصى 

لإلئتمان

البنود خارج 

الميزانية 

العمومية الفيمة المدرجة 

الحد األقصى 

لإلئتمان

البنود خارج 

الميزانية 

العمومية القيمة المدرجة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم

9.989.250 - 9.989.250 10.065.209 - 10.065.209 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

40.883.�55 - 42.164.061 61.093.580 - 62.424.649 قروض وسلفيات، صافي  

1.416.014 1�.293 1.398.�21 1.854.116 8.647 1.845.469

اإلستثمارات لغير غرض المتاجرة 

– غير مدرجة، متاحة للبيع 

ومحتفظ بها حتى تاريخ 

اإلستحقاق

1.085.36� - 1.302.200 2.133.142 - 2.409.665 موجودات أخرى 

9.8��.082 10.213.666 - 12.958.200 13.312.039 ضمانات بنكية  -

2.406.642 2.42�.265 - 2.897.797 2.931.974 اعتمادات مستندية  -

12.601.943 12.601.943 - 22.926.977 22.926.977 - 

التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم 

تسهيالت إئتمانية 

�8.260.053 25.260.16� 54.854.232 113.929.021 39.179.637 76.744.992 اإلجمالي
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28    التركزات للموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية

إن توزيع الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية وفقا للمنطقة الجغرافية وقطاع الصناعات خالل السنة هو كما يلي:

2005 2006
البنود خارج 

الميزانية 

العمومية

المطلوبات 

وحقوق الملكية الموجودات

البنود خارج 

الميزانية 

العمومية

المطلوبات 

وحقوق الملكية الموجودات 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم

المنطقة الجغرافية:
15.�84.853 40.923.323 40.336.088 29.762.851 45.650.394 59.882.466 محلي )اإلمارات العربية المتحدة(
1.980.100 2.969.155 3.643.53� 1.868.656 3.941.019 4.654.492 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

308.146 913.3�1 5�4.��0 238.005 1.367.594 674.714 دول عربية اخرى
3.2�0.622 2.665.588 5.238.325 3.215.187 2.997.885 7.239.587 آسيا
3.118.208 9.188.503 4.1�2.�39 3.700.458 26.362.195 5.372.049 أوروبا

29.333 191.085 893.13� 41.077 109.389 1.470.592 الواليات المتحدة االمريكية
�88.653 8�4.289 2.866.�18 406.555 659.902 1.794.478 دول العالم األخرى

25.2�9.915 5�.�25.314 5�.�25.314 39.232.789 81.088.378 81.088.378 اإلجمالي

قطاع الصناعات
10.814.543 18.090.146 14.112.650 13.264.254 19.685.972 18.280.524 تجاري وأعمال 
11.463.906 9.019.832 22.49�.229 9.065.555 13.873.891 25.146.954 أفراد
1.1�2.943 4.49�.610 1.�15.208 6.659.949 6.296.933 12.832.673 القطاع العام
1.3�1.942 10.242.621 4.803.440 3.535.314 13.030.382 2.263.171 القطاع الحكومي

456.581 15.8�5.105 14.596.�8� 6.707.717 28.201.200 22.565.056 بنوك ومؤسسة مالية

25.2�9.915 5�.�25.314 5�.�25.314 39.232.789 81.088.378 81.088.378 اإلجمالي 

29    إدارة مخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطرأسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية. يتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق، أو لوجود فجوة 

في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية خارج بنود الميزانية العمومية والتي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة. يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق 

مطابقة عملية إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات ضمن استراتيجية إدارة المخاطر.

إن أغلبية موجودات ومطلوبات البنك يعاد تسعيرها خالل سنة، وبناًء عليه فإن التعرض لمخاطر أسعار الفائدة يظل محدوداً. كما يقوم البنك بإستخدام عقود تبادل أسعار 

الفائدة للتحوط مقابل مخاطر القيمة العادلة الناشئة عن بعض األدوات المالية ذات المعدل الثابت )إيضاح 25(.

إن الموجودات والمطلوبات المالية التي تتعرض لمخاطر القيمة العادلة ألسعار الفائدة هي تلك التي لديها معدل فائدة ثابت. تدرج ضمن هذا البند بعض القروض والسلفيات 

ذات المعدالت الثابتة واإلستثمارات لغير غرض المتاجرة وودائع العمالء.

إن الموجودات والمطلوبات المالية التي تتعرض لمخاطر التدفقات النقدية ألسعار الفائدة هي تلك الموجودات والمطلوبات المالية التي لديها معدل فائدة عائم. يدرج ضمن 

هذا البند جزء هام من القروض والسلفيات لعمالء البنك، والودائع واألرصدة لدى البنوك، وودائع العمالء والقروض القصيرة ومتوسطة األجل ضمن هذا البند.

تتضمن الموجودات المالية التي ال تتعرض ألي مخاطر للقيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألسعار الفائدة بشكل رئيسي من إستثمارات في أدوات الملكية.

إن سعر الفائدة الفعلي )العائد الفعلي( لالداة المالية ذات الطبيعة النقدية هو المعدل الذي عندما يستخدم في حساب القيمة الحالية، ينتج عنه القيمة المدرجة لألداة. يتم 

استخدام المعدالت التاريخية لتسعير األدوات ذات المعدل الثابت التي تظهر بالتكلفة المطفأة وباستخدام معدالت السوق الحالية لتسعير األدوات ذات معدل الفائدة العائم 

وكذلك األدوات التي تظهر بالقيمة العادلة.
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إن مركز حساسية أسعار الفائدة للبنك على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة كما في 31 ديسمبر 2006 هي كما يلي:

اإلجمالي

بنود غير حساسة 

ألسعار الفائدة

أكثر من 

3 سنوات

من سنة إلى أقل 

من 3 سنوات

من 6 أشهر إلى 

أقل من سنة

من 3 أشهر إلى 

أقل من 6 أشهر

أقل من 

3 أشهر

سعر الفائدة 

الفعلي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

الموجودات

1.898.45� 1.898.45� - - - - - - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

10.065.209 35.9�� - 16.341 12�.605 8.380 9.8�6.906 4.�0 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

��.630 ��.630 - - - - - - إستثمارات تجارية

62.424.649 1.115.�60 �.2�0.424 �5�.36� 856.983 �.�83.135 44.640.980 6.8� قروض وسلفيات، صافي

3.�00.�44 216.438 1.101.053 1.826 56.1�1 439.046 1.886.210 استثمارات محتفظ بها لغير غرض المتاجرة6.91

2.409.665 2.409.665 - - - - - - موجودات أخرى

512.024 512.024 - - - - - - آالت ومعدات، صافي

81.088.3�8 6.265.951 8.3�1.4�� ��5.534 1.040.�59 8.230.561 56.404.096 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

�.9�0.18� 94.438 - - - 31.329 �.844.420 4.45 أرصدة مستحقة للبنوك

43.396.851 �.201.061 66�.680 222.2�5 1.�10.549 1.4�3.�32 32.121.554 3.�5 ودائع العمالء

16.610.194 - - - 3.814.496 2.445.42� 10.350.2�1 5.25 قروض قصيرة ومتوسطة األجل

2.386.968 2.386.968 - - - - - - مطلوبات أخرى

10.�24.1�8 10.�24.1�8 - - - - - - حقوق الملكية

81.088.3�8 20.406.645 66�.680 222.2�5 5.525.045 3.950.488 50.316.245 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

- )14.140.694( �.�03.�9� 553.259 )4.484.286( 4.280.0�3 6.08�.851 البنود المدرجة في الميزانية العمومية

- - )55.095( 89.989 �3.460 )183.650( �5.296 البنود خارج الميزانية العمومية

- )14.140.694( �.648.�02 643.248 )4.410.826( 4.096.423 6.163.14� إجمالي فرق حساسية أسعار الفائدة

- - 14.140.694 6.491.992 5.848.�44 10.259.5�0 6.163.14� فروقات حساسية أسعار الفائدة المتراكمة

تتضمن االستثمارات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة واألرصدة المستحقة للبنوك على مبالغ قدرها 129.5�0 ألف درهم و 188.555 ألف درهم على التوالي تتعلق بفروع البنك الخارجية 

وتتحمل أسعار فائدة فعلية قدرها �% و 14.�% على التوالي.
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29    إدارة مخاطر أسعار الفائدة )يتبع(

إن مركز حساسية أسعار الفائدة للبنك على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة كما في 31 ديسمبر 2005 هي كما يلي:

اإلجمالي

بنود غير 

حساسة ألسعار 

الفائدة

أكثر من 

3 سنوات

من سنة إلى أقل 

من 3 سنوات

من 6 أشهر إلى 

أقل من سنة

من 3 أشهر إلى 

أقل من 6 أشهر

أقل من 

3 أشهر

سعر الفائدة 

الفعلي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

الموجودات

1.�02.321 1.�02.321 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية - - - - -

9.989.250 80.395 - - - 124.831 9.�84.024 4.40 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

392.836 392.836 إستثمارات تجارية - - - - -

42.164.061 384.954 5.469.216 39�.004 309.�51 2.206.654 33.396.482 5.98 قروض وسلفيات، صافي

1.��1.454 232.551 9.605 5.114 120.824 59�.653 805.�0� استثمارات محتفظ بها لغير غرض المتاجرة50.�

1.302.200 1.302.200 موجودات أخرى - - - - -

403.192 403.192 آالت ومعدات، صافي - - - - -

5�.�25.314 4.498.449 5.4�8.821 402.118 430.5�5 2.929.138 43.986.213 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

6.049.451 303.496 - - �30.192 - 5.015.�63 4.31 أرصدة مستحقة للبنوك

33.93�.3�9 �.358.829 �86.452 252.249 1.349.838 1.812.954 22.3��.05� 3.10 ودائع العمالء

�.�49.484 - - - 124.831 46.812 �.5��.841 4.49 قروض قصيرة ومتوسطة األجل

1.3�0.58� 1.3�0.58� مطلوبات أخرى - - - - -

8.618.413 8.618.413 حقوق الملكية - - - - -

5�.�25.314 1�.651.325 �86.452 252.249 2.204.861 1.859.�66 34.9�0.661 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

- )13.152.8�6( 4.692.369 149.869 )1.��4.286( 1.069.3�2 9.015.552 البنود المدرجة في الميزانية العمومية

- - )148.�56( )18.365( )443.435( 433.414 1��.142 البنود خارج الميزانية العمومية

- )13.152.8�6( 4.543.613 131.504 )2.21�.�21( 1.502.�86 9.192.694 إجمالي فرق حساسية أسعار الفائدة

- - 13.152.8�6 8.609.263 8.4��.�59 10.695.480 9.192.694 فروقات حساسية أسعار الفائدة المتراكمة

تتضمن االستثمارات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة واألرصدة المستحقة للبنوك على مبالغ قدرها 138.659 ألف درهم و 32.612 ألف درهم على التوالي تتعلق بفروع البنك الخارجية 

وتتحمل أسعار فائدة فعلية قدرها 6.9% و 25.�% على التوالي.
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تمثل البنود خارج الميزانية العمومية صافي مبالغ مفترضة ألدوات مالية خارج الميزاانية العمومية، مثل مقايضات سعر الفائدة اّلتي يتم إستخدامها إلدارة مخاطر تقلبات سعر الفائدة.

30    مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، والتي قد تنتج عن حدوث اضطرابات في األسواق أو تدني درجة التصنيف االئتماني مما 

قد يتسبب في نضوب مباشر لمصادر التمويل. وللوقاية من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع األخذ في اإلعتبار السيولة، واالحتفاظ برصيد مقبول للنقد 

والبنود المرادفة للنقد واألوراق المالية القابلة للتداول.

يلخص الجدول أدناه تفاصيل استحقاق موجودات ومطلوبات البنك. لقد تم تحديد مدد االستحقاق التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية العمومية 

الموحدة إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي، ولم يتم األخذ باالعتبار االستحقاقات الفعلية كما تعكسها خبرة البنك السابقة في االحتفاظ بودائعه ومدى توفر السيولة النقدية لديه.  تقوم اإلدارة 

بمراقبة تواريخ االستحقاق للتأكد من االحتفاظ بالسيولة الكافية. إن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات للبنك كما في نهاية السنة مبنية على أساس الترتيبات التعاقدية للسداد وهي كما 

يلي:

5 سنوات

 فأكثر

من 3 سنوات 

إلى أقل من 

5 سنوات

من سنة 

إلى أقل من 

3 سنوات

من 6 أشهر 

إلى أقل من سنة

من 3 أشهر 

إلى أقل من 

6 أشهر

أقل من 

3 أشهر اإلجمالي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

الموجودات

- - - - - 1.898.457 1.898.457 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

- - 16.341 127.605 8.380 9.912.883 10.065.209 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

- - - - - 77.630 77.630 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

16.748.960 10.083.538 7.013.558 3.561.742 3.706.877 21.309.974 62.424.649 قروض وسلفيات العمالء، صافي

1.681.531 701.818 942.492 92.903 21.676 260.324 3.700.744 استثمارات محتفظ بها لغير غرض المتاجرة

- - - - - 2.409.665 2.409.665 موجودات أخرى

512.024 - - - - - 512.024 ممتلكات ومعدات، صافي

18.942.515 10.785.356 7.972.391 3.782.250 3.736.933 35.868.933 81.088.378 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

- - 16.340 - 31.329 7.922.518 7.970.187 أرصدة مستحقة للبنوك

670.336 27.449 192.906 2.996.099 2.462.020 37.048.041 43.396.851 ودائع العمالء

2.565.496 12.084.363 944.187 628.994 102.318 284.836 16.610.194 قروض قصيرة ومتوسطة األجل

- - - - - 2.386.968 2.386.968 مطلوبات أخرى

10.724.178 - - - - - 10.724.178 حقوق الملكية

13.960.010 12.111.812 1.153.433 3.625.093 2.595.667 47.642.363 81.088.378 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة قابلة للتحقيق على الفور. لقد تم تحديد تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات األخرى على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية 

العمومية الموحدة إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
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30    مخاطر السيولة )يتبع(

فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2005: 

5 سنوات

فأكثر

من 3 سنوات 

إلى أقل من 

5 سنوات

من سنة إلى

أقل من 

3 سنوات

من 6 أشهر 

إلى أقل من سنة

من 3 أشهر 

إلى أقل من 

6 أشهر

أقل من 

3 أشهر اإلجمالي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

الموجودات

- - - - - 1.�02.321 1.�02.321 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

- - - �68.8�� - 9.220.3�3 9.989.250 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

- - - - - 392.836 392.836 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

10.395.��1 3.681.908 3.644.�43 4.458.125 2.29�.669 1�.685.845 42.164.061 قروض وسلفيات العمالء، صافي

�85.�34 333.258 249.068 20.80� 33.144 349.443 1.��1.454 استثمارات محتفظ بها لغير غرض المتاجرة

- 22.116 20.5�3 - 9.�01 1.249.810 1.302.200 موجودات أخرى

403.192 - - - - - 403.192 ممتلكات ومعدات، صافي

11.584.69� 4.03�.282 3.914.384 5.24�.809 2.340.514 30.600.628 5�.�25.314 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

- 16.341 433.414 411.983 284.295 4.903.418 6.049.451 أرصدة مستحقة للبنوك

51.390 66.181 1.220.498 4.096.556 3.198.412 25.304.342 33.93�.3�9 ودائع العمالء

6.9�8.�00 146.920 18.365 558.68� 46.812 - �.�49.484 قروض قصيرة ومتوسطة األجل

- - - - - 1.3�0.58� 1.3�0.58� مطلوبات أخرى

8.618.413 - - - - - 8.618.413 حقوق الملكية

15.648.503 229.442 1.6�2.2�� 5.06�.226 3.529.519 31.5�8.34� 5�.�25.314 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة قابلة للتحقيق على الفور. لقد تم تحديد تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات األخرى على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية 

العمومية الموحدة إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
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تمثل مخاطر السوق مخاطر تقلب قيم األدوات المالية كنتيجة لتغير أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل خاصة بأوراق مالية معينة أو بالطرف الذي قام بإصدارها أو عوامل تؤثر على جميع األوراق 

المالية المتداولة في السوق ككل. يتعرض البنك لمخاطر السوق بصورة رئيسية نتيجة لإلستثمارات المدرجة. يقوم البنك بالحد من مخاطر السوق من خالل اإلحتفاظ بمحفظة إستثمارية متنوعة ومراقبة مستمرة ألي 

تطورات في السوق. باإلضافة إلى ذلك تتم مراقبة مستمرة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على األسهم وتحركات السوق والتي تشمل تحليل األداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر فيها.

32    القيمة العادلة لألدوات المالية

بينما يقوم البنك بإعداد بياناته المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية والمعدل بإعادة تقييم االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة واالستثمارات المتوفرة للبيع ومشتقات األدوات المالية بقيمها العادلة، 

فإنه وحسب رأي اإلدارة، فإن القيمة المدرجة المقدرة والقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات البنك التي ال تدرج بقيمها العادلة في البيانات المالية الموحدة ال تختلف بصورة جوهرية عن القيمة المدرجة بها، حيث 

أنها إما أن تكون قصيرة األجل أو في حالة الودائع والقروض والسلفيات العاملة فيتم إعادة تسعيرها بصورة منتظمة. أما بالنسبة للقروض والسلفيات غير العاملة فإن التحصيالت النقدية المتوقعة منها والمبالغ المحتمل 

تحصيلها من تسييل قيمة الضمانات الموجودة فيتم خصمها باستعمال أسعار الفائدة األصلية حيث يؤخذ في االعتبار توقيت التحصيل المتوقع والمخصص المأخوذ مقابل التحصيالت غير المؤكدة.

إن القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق قد تم االفصاح عنها في اإليضاح رقم )8(. 

33    كفاية وإدارة رأس المال

إن غاية البنك هي اإلحتفاظ بقاعدة رأسمال قادرة على دعم نمو العمل. يقوم البنك بالحد من تعرضه للموجودات المرجحة بالمخاطر بناًء على إحتساب قاعدة رأس المال كما هو مطلوب من البنك المركزي لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة. لقد تم احتساب كفاية رأس المال حسب التعليمات والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة كما يلي:

2005 2006

ألف درهم ألف درهم

8.608.930 12.193.378 إجمالي قاعدة رأس المال

الموجودات المرجحة بالمخاطر:

39.610.064 65.815.021 موجودات الميزانية العمومية

6.303.208 9.103.657 بنود خارج الميزانية العمومية

45.913.2�2 74.918.678 إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

%18.�5 %16.28 نسبة كفاية رأس المال

إن نسبة كفاية رأس المال كما في 31 ديسمبر 2005 و 2006 هي أعلى من الحد األدنى المطلوب من البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والبالغة %10.

تتضمن قاعدة رأس المال كما في 31 ديسمبر 2006 والمبينة أعـاله علـى أوراق مالية ثانوية بقيمة 1.469.200 ألف درهم )إيضاح 12(.

34    أرصدة عمالت أجنبية

إن صافي الموجودات المحتفظ بها في الهند بالروبية الهندية البالغة 61.956 ألف درهم )2005: 102.481 ألف درهم( تخضع لنظام مراقبة الّنقد في الهند.

35    األنشطة اإلئتمانية

كما في 31 ديسمبر 2006، بلغ الصندوق اإلئتماني المدار من قبل البنك 1.194.5�8 ألف درهم )2005 – 3.044.912 ألف درهم(.

36    أرقام المقارنة

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع تصنيف أرقام السنة الحالية.

37    تاريخ إعتماد البيانات المالية 

لقد تم اعتماد البيانات المالية الموحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 21 يناير �200. 
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دليل اإلدارة



املركز الرئييس

إيرفني نوكس
الرئيس التنفيذي

عالء عريقات
رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لإلمارات

ستيفن ديكنز
رئيس دائرة العمليات

دارن روبينسون
رئيس دائرة املالية

شيوماس كالترش
رئيس دائرة اإلستثامرات املرصفية

زيك الهمداين
رئيس الدائرة القانونية وإدارة األصول الخاصة

سلطان املحمود
رئيس دائرة املوارد البرشية

يارس منصور
سكرتري مجلس اإلدارة

رئيس دائرة العالقات الخارجية

عبدالرزاق عيل
رئيس دائرة التدقيق الداخيل

الوك كاكار
رئيس دائرة الخدمات األستشارية للرشكات

روبرت نافيل برايس
رئيس دائرة اإلئتامن

نيل انثوين شارب
رئيس دائرة الخزينة واإلستثامر

رة
إلدا

ل ا
دلي
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ي والفروع
س

ى الرئي
دليل المبن

املبنى الرئييس

بنك أبوظبي التجاري، املبنى الرئييس الجديد، شارع السالم، ص.ب. 939، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

ADCB01 :تعليقات رويرت ،ADCU معامالت رويرت

هاتف: 6962222 )2( 9�1 - البدالة

الفروع والعناوين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

فاكس  هاتف  ص.ب.  إمارة أبوظبي 

 )02( 6109��2  )02( 6962222  2934 شارع السالم 

 )02( 6260540  )02( 62�5500  2054 الكورنيش 

 )02( 6340680  )02( 6335820  2832 شارع حمدان 

 )02( 6109�12  )02( 6442800  2800 النادي السياحي 

 )02( 4432491  )02( 4458288  25993 شارع الشيخ راشد 

 )02( 665022�  )02( 6669910  29923 الخالدية 

 )02( 4444�95  )02( 444�960  939 املرور 

 )02( 4415800  )02( 4415626  25994 القيادة العامة للقوات املسلحة 

 )02( 6109�20  )02( 6213901  5154 الفالح 

 )02( 55442�3  )02( 55442�2  9331 املصفح 

 )02( 5630035  )02( 5632255  �6122 الشهامة 

 )02( 5823529  )02( 5821550  11616 مدينة بني ياس 

 )02( 5851045  )02( 5851030  11616 قاعدة الظفرة الجوية 

 )02( 884�663  )02( 8846180  50013 مدينة زايد 

 )02( 8��4�04  )02( 8��5015  11851 الرويس 

 )02( 8�28124  )02( 8�21300  �6889 البعيه 

 )02( 8�41626  )02( 8�42155  ���31 غيايث 

 )02( 5500�39  )02( 5500�24  39260 مدينة أبوظبي الصناعية 

 )02( 6109�9�  )02( 6��2362  48332 جاسكو 
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دل الفروع والعناوين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

فاكس  هاتف  ص.ب.  مدينة العني 

 )02( 6109��5  )03( �550000  15180 الفرع الرئييس 

 )02( 6109�39  )03( �669999  1820 شارع خليفة 

 )03( �216193  )03( �210009  24699 الصناعية 

 )03( �351�99  )03( �351444  218�9 الوجن 

 )03( �826600  )03( �814000  81084 اليحر 

 )03( �322883  )03( �321888  21112 الهري 

إمارة ديب    

 )04( 2956632  )04( 2958888  5550 شارع الرقة 

 )04( 3348000  )04( 3345000  12808 الكرامة 

 )02( 6109�90  )04( 6024100  1069 ديرة 

 )04( 3982�25  )04( 3984444  9286 شارع املينا 

 )02( 6109�35  )04( 3615151  3�363 اإلتحاد 

 )04( 2633282  )04( 2634440  196�8 القصيص 

 )02( 6109�32  )04( 3411001  �2225 مول اإلمارات 

 )02( 6109�49  )04( 4069600  214031 جمريا 

إمارة الشارقة    

 )06( 5�22322  )06( 5�3�000  43�� الفرع الرئييس 

 )06( 5421285  )06( 5433300  2365� املنطقة الصناعية 

 )02( 6109�31  )06( 5566169  66655 البحرية 

إمارة رأس الخيمة    

 )0�( 2330�06  )0�( 2332200  1633 رأس الخيمة 

إمارة الفجرية    

 )09( 2224900  )09( 2223900  ��0 الفجرية 

 )09( 2444838  )09( 2446444  13212 دبا 

إمارة عجامن    

 )06( �443300  )06( �443444  1843 عجامن 

الفروع الخارجية    

 )91( 22228�0686  )91( 2222855658  11248 مومباي 

 )91( 80 25582323  )91( 80 25582000 بنجلور   






